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1.	บทน�า

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน 
ทั้งปญหาสิ่งแวดลอมระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ 
ทุกวันนี้ มีขาวปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ไมวาปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) ปญหาขยะพลาสติก ปญหาขยะในทองทะเล ปญหาอุณหภูมิโลกที่
เพิม่สูงขึน้ ปญหาความแหงแลง ปญหานํา้แขง็ขัว้โลกละลาย และปญหาระดบั
นํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น 

ในทางเศรษฐศาสตรแลว ปญหาสิง่แวดลอมสวนหนึง่เกดิจากผูผลติและ
หรือผูบริโภคตัดสินใจผลิตและบริโภคโดยไมคํานึงถึงผลตอบุคคลอื่น (Bown 
and McCulloch, 2005) ผูผลิตตัดสินใจโดยคํานึงถึงเฉพาะตนทุนจากการ
ผลิตของตน ไมคํานึงวาการผลิตนั้นจะทําใหบุคคลอื่นในสังคมเดือดรอนหรือ
ไม มากนอยเพียงใด หรือที่เรียกวา ‘การผลิตที่ทําใหคนอื่นเดือดรอน’ 
(Negative Producion Externalities) ยกตัวอยางเชน โรงงานผลิตสินคาทิ้ง
นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตลงคูคลองสาธารณะ การทิ้งนํ้าเสียจาก
กระบวนการผลิตดังกลาวกอใหเกิดมลพิษทางนํ้า ผูประกอบการไมมีตนทุน
บําบัดนํ้าเสียกอนทิ้ง แตกลับผลักภาระใหสังคมแบกรับปญหามลพิษทางนํ้า
จากการปลอยนํ้าเสียดังกลาวแทน การผลิตที่คํานึงเฉพาะตนทุนที่ผูประกอบ
การตองแบกรับเอง โดยไมคํานึงถึงตนทุนที่สังคมตองแบกรับจากการผลิต

การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาความตกลงว่าด้วยสินค้า

และบริการด้านสิ่งแวดล้อม

ผูชวยศาสตราจารย สิทธิกร นิพภยะ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ดังกลาว ทาํใหผูประกอบการขยายปรมิาณการผลติมากเกนิกวาระดบัการผลติ
ที่เหมาะสมของสังคม กลาวคือ หากผูประกอบการตองบําบัดนํ้าเสียกอน
ทิ้ง ตนทุนการผลิตของผูประกอบการจะเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการผลิตของ
ผูประกอบการก็จะลดลง การปลอยนํ้าเสียและปญหามลพิษทางนํ้าจึงลดลง

ปญหาสิ่งแวดลอมมิไดเกิดข้ึนเฉพาะกับการผลิตท่ีทําใหบุคคลอื่น
เดือดรอนเทานั้น แตยังเกิดขึ้นกับการบริโภคที่ทําใหบุคคลอื่นเดือดรอนดวย
ผูบริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา โดยคํานึงถึงเฉพาะประโยชนและคาใช
จายจากการบริโภค มิไดคํานึงวาการบริโภคสินคาของตนนั้นจะทําใหบุคคล
อื่นในสังคมเดือดรอนหรือไม หรือที่เรียกกันวา ‘การบริโภคที่ทําใหบุคคลอื่น
เดือดรอน’ (Negative Consumption Externalities) ยกตัวอยางเชน ควัน
รถยนตฝุนละอองจากการใชรถยนตบนทองถนน หากคนใชรถยนตตองรบัภาระ
บาํบดัไอเสียรถยนตเอง การใชรถยนตกจ็ะมคีาใชจายทีเ่พิม่มากขึน้ คนกเ็ลอืก
ใชรถยนตบนทองถนนนอยลง ปญหามลพิษทางอากาศก็จะลดลง 

2.	การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม

การคาระหวางประเทศมคีวามสมัพนัธกบัปญหาสิง่แวดลอมทัง้ 2 ดาน 
ในดานหนึง่ปญหาสิง่แวดลอม โดยเฉพาะปญหาสิง่แวดลอมในระดบัโลก ยอม
สงผลตอการคาระหวางประเทศ อีกดานหนึ่งการคาระหวางประเทศเพิ่มมาก
ขึ้นยอมสงผลกระทบตอปญหาสิ่งแวดลอมไดดวยเชนกัน

2.1 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมตอการคาระหวาง
ประเทศ

ปญหาส่ิงแวดลอมระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ สงผลตอการคาระหวางประเทศ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
สงผลใหเกดินํา้ทวมและพายเุฮอรริเคน อนัสงผลตอโครงสรางพืน้ฐานการขนสง
ระหวางประเทศ ทั้งการขนสงทางอากาศ ทางทะเล และทางบก การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ใชเปนอาหารมกัขนสงทางทะเลและตองขนสงผาน
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จดุเชือ่มตอการขนสงโลกทีส่าํคัญ ไมวาจะเปนคลองปานามา ชองแคบมะละกา 
จุดเชื่อมตอการขนสงเหลานี้มีความสุมเสี่ยงที่จะไดรับจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เชน การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลที่
สงผลตอการดําเนินการของทาเรือ (WTO, 2018)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปนปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลก
ยงัสงผลตอการเปลีย่นแปลงโครงสรางการผลติของประเทศตางๆ ยกตวัอยาง
เชน อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและปริมาณนํ้าฝนที่ลดลงสงผลใหผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง การเปลีย่นแปลงโครงสรางการผลติดงักลาวยอมสงผลตอรปูแบบ
การคาระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลและ
อณุหภูมยิงัสงผลตอแหลงทองเทีย่วตามธรรมชาติไมวาชายทะเลหรอืภูเขาหมิะ 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปลี่ยนสภาพไปยอมสงผลตอการทองเที่ยวซึ่ง
เปนการคาบริการระหวางประเทศดวยเชนกัน (WTO, 2018)

2.2 ผลการเปดเสรีการคาระหวางประเทศตอสิ่งแวดลอม
การคาระหวางประเทศสงผลกระทบตอปญหาสิง่แวดลอมอยางนอย 2 

ดานคือ ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางออม 

2.2.1 ผลกระทบทางตรง
ในสวนของการคาระหวางประเทศสงผลกระทบตอปญหา

ส่ิงแวดลอมโดยตรงนั้น การคาระหวางประเทศสงผลตอปญหาสิ่งแวดลอม
โดยตรงอยางนอย 2 ประการคือ (1) การขนสงระหวางประเทศ และ 
(2) การคาระหวางประเทศเปดโอกาสขนสงขยะไปทิ้งในประเทศอื่น 

ในสวนของการขนสงระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะการคาสินคา จะตองมีการขนสงสินคาระหวางประเทศเกิดข้ึน ไม
วาจะเปนการขนสงทางบกหรือการขนสงทางนํ้า การขนสงระหวางประเทศนี้
เปนกิจกรรมการผลิตทางดานเศรษฐกิจที่สงผลตอปญหาสิ่งแวดลอมทาง
อากาศ การขนสงทางทะเลไดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณคร่ึงหนึง่
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ของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
จากการขนสงท้ังหมด สวนการขนสง
ทางถนนปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

รอยละ 40 การขนสงทางอากาศปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดร อยละ 6 และการขนสงทางรางปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดรอยละ 2 (WTO, 2018) กาซคารบอนไดออกไซดเหลานี้
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

การคาระหวางประเทศนอกจากสรางผลกระทบดานสิง่แวดลอม
จากการขนสงสนิคาระหวางประเทศแลว การคาระหวางประเทศทีเ่ปดเสรเีพิม่
มากขึ้นยังเปดโอกาสใหมีการขนยายขยะไปทิ้งในประเทศอื่น เชน การนําเขา
ขยะของประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ทัง้ฟลปิปนส มาเลเซยี กมัพชูา และ
ไทย1 

2.2.2 ผลกระทบทางออม
นอกจากการคาระหวางประเทศสงผลโดยตรงตอส่ิงแวดลอมจาก

การขนสงสนิคาระหวางประเทศและเปดโอกาสใหขนขยะไปท้ิงในประเทศอืน่
แลว การคาระหวางประเทศยังสงผลตอสิ่งแวดลอมทางออมดวยเชนกัน ดังที่
กลาวแลวขางตนวา ปญหาสิง่แวดลอมเกดิขึน้จากสาเหตปุระการหนึง่คอื การ
ผลิตและการบริโภคที่มิไดคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลอื่น การคาระหวาง
ประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากการเปดเสรีการคาเองและความตกลงเปดเสรี
ทางการคาระดับภูมภิาคและระดับพหภุาคี ทาํใหการผลติและการบรโิภคของ
ประเทศตางๆ เพิ่มมากขึ้นดังคํากลาวที่วา “การคาระหวางประเทศเปน
กลจกัรขับเคลือ่นการเติบโตทางเศรษฐกจิ (Trade as an engine of growth)” 
ในสวนนี้ การคาระหวางประเทศสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางออมอยาง
นอย 3 ทาง (Bown and McCulloch, 2005) คือ (1) ผลจากการขยาย

1 “ทําไมเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงกลายเปน “ถังขยะ” ใบใหมของโลก” https://themomentum.co/waste-

imported-to-asean-region/ (2/6/2562) 
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การผลิต (Scale Effect) (2) ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 
(Composition Effect)และ (3) ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 
(Technical Effect)

(1) ผลจากการขยายการผลิต
การคากบัตางประเทศเปดโอกาสใหประเทศตางๆ ขยายการผลติ

ไดเพ่ิมมากขึ้น ตลาดจําหนายสินคาไมจํากัดเฉพาะภายในประเทศอีกตอไป 
ผูประกอบการยงัสามารถผลติสนิคาแลวสงออกไปจําหนายตางประเทศไดดวย 
ดวยเหตุที่ตลาดตางประเทศมีขนาดใหญกวาตลาดภายในประเทศแลว 
ผูประกอบการในประเทศจึงมโีอกาสขยายการผลติไดเพิม่มากข้ึน อยางไรกต็าม 
การผลิตโดยไมคาํนงึถงึผลกระทบตอบคุคลอืน่ ยอมทาํใหการขยายขนาดการ
ผลิตจากการเปดเสรีการคาระหวางประเทศนี้นําไปสูปญหาดานสิ่งแวดลอม
เพิ่มมากขึ้น 

(2) ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 
การคาระหวางประเทศทําใหประเทศท่ีเขารวมการคาระหวาง

ประเทศเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต ประเทศที่เขารวมการคาระหวาง
ประเทศจะมุงผลติและสงออกสินคาทีต่นเองมคีวามไดเปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ 
(comparative advantage) และลดการผลิตแลวนําเขาสินคาที่ตนเองขาด
ความไดเปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ การเปล่ียนแปลงโครงสรางการผลติโดยขยาย
การผลิตสนิคาท่ีตนเองมคีวามไดเปรยีบเชงิเปรยีบเทียบ และลดการผลติสนิคา
ที่ตนเองขาดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบนี้เองอาจสรางปญหาสิ่งแวดลอม
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา สินคาท่ีขยายการผลิตและสินคาที่ลดการผลิตภายหลัง
การคาระหวางประเทศนั้นกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด หาก
ภายหลังการคาระหวางประเทศ ทําใหมีการขยายการผลิตและการบริโภค
สินคาที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม การคาระหวางประเทศยอมสรางปญหา
ส่ิงแวดลอมในประเทศเพิ่มมากขึ้น ในทางตรงกันขาม หากภายหลังการคา
ระหวางประเทศ ทําใหลดการผลิตและการบริโภคสินคาท่ีกอใหเกิดปญหา
ส่ิงแวดลอมลง การคาระหวางประเทศยอมชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม
ในประเทศลง
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(3) ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 
การคาระหวางประเทศนอกจากทําใหขยายและปรับเปลี่ยน

โครงสรางการผลิตแลว ยงัเปดโอกาสใหประเทศตางๆ เปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
การผลิตไดดวยเชนกัน การนําเขาอุปกรณลดปญหาดานสิ่งแวดลอมจากการ
ผลิตตางๆ ชวยใหการผลิตสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลดลง ผลดานการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลตินีย้อมชวยลดหรอืแกไขปญหาดานสิง่แวดลอม
ไดไมมากก็นอย

3.	ความตกลงการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตและการบริโภคที่มิไดคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลอื่นมีสวน
สรางปญหาส่ิงแวดลอม การแกไขปญหาสิง่แวดลอมอนัเกิดจากความลมเหลว
ของตลาดจากผลกระทบตอบุคคลอื่นนี้อาจดําเนินการไดอยางนอย 4 ทาง
(Bown and McCulloch, 2005) คือ (1) การทําใหผูผลิตและผูบริโภคแบก
รับภาระตนทนุทีเ่กิดกบับคุคลอืน่ (2) การกาํหนดและคุมครองทรพัยสทิธอิยาง
ชัดเจน (3) การกําหนดมาตรฐาน (Standard) และ (4) สินคาและบริการ
สาธารณะ

การทําใหผูผลิตและผูบริโภคแบกรับภาระตนทุนที่เกิดกับบุคคลอื่น
แนวคิดการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมทางแรกคือ การทําใหผูผลิตและ

ผูบรโิภคแบกรบัภาระตนทนุทีเ่กดิกบับคุคลอืน่ดวย ดงัทีก่ลาวแลวขางตน สาเหตุ
ปญหาสิง่แวดลอมประการหนึง่คอื ผูผลติไมไดแบกรบัภาระตนทนุการผลติเอง
ทั้งหมด แตไดผลักภาระตนทุนการผลิตบางสวนใหสังคมแบกรับ อาทิ การ
ปลอยนํ้าเสียงลงในแมนํ้าลําคลองสาธารณะ หากเปนเชนนี้แลว วิธีการหนึ่งที่
จะทาํใหผูประกอบการแบกรบัตนทนุการผลติทัง้หมดหรอืคาํนงึถงึผลจากการ
ผลิตที่กระทบตอบุคคลอื่นก็คือ การเก็บภาษีมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั้น 
เชน การเก็บภาษีนํ้าเสียที่ปลอยโดยไมบําบัดกอน เพื่อใหผูประกอบการแบก
รับภาระการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยสูแมนํ้าลําคลองสาธารณะ การเก็บภาษี
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มลพิษจากการผลิตนีจ้ะชวยใหผูประกอบการคํานงึถึงผลกระทบตอบุคคลอื่น
จากการผลติ ในทาํนองเดยีวกนั หากปญหาสิง่แวดลอมเกดิข้ึนจากการบรโิภค
โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลอื่นแลว เชน การใชถุงหิ้วพลาสติก ทั้งที่
ถุงพลาสติกนั้นใชเวลาการยอยสลายตามธรรมชาติยาวนานและสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม การเก็บภาษีสินคาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ยอมทําให
ผูบรโิภคมตีนทนุการบรโิภคสนิคาน้ันมากขึน้ แลวเลอืกบรโิภคสนิคาลดนอยลง 
ในทางตรงกันขาม หากการผลิตและการบริโภคใดสงผลดีกับสิ่งแวดลอมแลว 
ผูผลติและผูบรโิภคควรไดรบัประโยชนจากการผลติและการบรโิภคนัน้เพิม่มาก
ขึ้น เพื่อขยายปริมาณการผลิตและการบริโภค ในสวนนี้ ภาครัฐอาจเขามาให
เงินอุดหนุนการผลิตหรือการบริโภคที่สงผลดีตอสิ่งแวดลอม 

การกําหนดและคุมครองทรัพยสิทธิอยางชัดเจน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอีกแนวคิดหนึ่งคือ การกําหนดทรัพยสิทธิ

หรือความเปนเจาของใหชัดเจนวา ฝายใดมีสิทธิหรือเปนเจาของ ยกตัวอยาง
เชน หากกําหนดใหนํ้าสะอาดเปนสิทธิของชุมชนโรงงานใดท่ีปลอยนํ้าเสียลง
ไปในแมนํ้าลําคลองยอมละเมิดสิทธิของชุมชน หากโรงงานตองการปลอยน้ํา
เสีย โรงงานก็ตองเจรจาขอซื้อสิทธิการปลอยนํ้าเสียลงในแมนํ้าลําคลองจาก
ชุมชน คาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อสิทธิปลอยนํ้าเสียลงในแมนํ้าลําคลองนี้ 
จะทําใหโรงงานลดปริมาณการปลอยน้ําเสียลงได ในทางตรงกันขาม หาก
กําหนดใหการปลอยนํ้าเสียลงคูคลองสาธารณะเปนสิทธิหรือประโยชนที่
โรงงานไดรับการคุมครองตามกฎหมายแลว ชมุชนทีอ่าศยัอยูรมิแมนํา้ลาํคลอง
ก็ตองเจรจาขอซื้อสิทธิดังกลาว เพื่อใหโรงงานลดการปลอยนํ้าเสียลง รายได
จากการจําหนายสิทธิการปลอยนํ้าเสียนี้ โรงงานก็จะนําไปบําบัดนํ้าเสียกอน
ปลอยลงสูแมนํ้าลําคลองสาธารณะ 

การกําหนดมาตรฐาน
แมวาจะมีตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 

แตการตดัสินใจผลติหรอืบรโิภคเพือ่ลดปญหาสิง่แวดลอมอาจไมสามารถทําได
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อยางเต็มท่ี เน่ืองจากผูผลิตและผูบริโภคขาดสารสนเทศเก่ียวกับผลกระทบ
จากการผลิตและการบรโิภคตอสิง่แวดลอม เพือ่ใหสารสนเทศเก่ียวกับผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตและการบริโภคแลว การกําหนดมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมได 

ดงัทีก่ลาวแลวขางตน ปญหาสิง่แวดลอมมสีาเหตหุนึง่จากการผลิตทีส่ง
ผลกระทบตอบุคคลอื่น การกําหนดมาตรฐานกระบวนการผลิต (Process 
Standard) ซึ่งแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวาสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด เพื่อใหสังคมทราบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
การผลิตสินคานั้น ในสวนของมาตรฐานกระบวนการผลิตนี้ สินคาที่ผลิตตาม
มาตรฐานกระบวนการผลิตอาจเหมือนหรือแตกตางจากสินคาท่ีมิไดผลิตตาม
มาตรฐานกระบวนการผลิตก็ได ดวยเหตุน้ี มาตรฐานกระบวนการผลิตจึง
จําแนกยอยเปน (1) มาตรฐานกระบวนการผลติทีเ่ห็นจากลกัษณะทางกายภาพ
ผลิตภัณฑ คือ สินคาที่ผลิตตามมาตรฐานกระบวนการผลิต (Processes and 
Production Methods: PPMs) มลีกัษณะทางกายภาพแตกตางจากสนิคาอืน่ 
และ (2) มาตรฐานกระบวนการผลิตที่‘ไม’เห็นไดจากลักษณะทางกายภาพ
ผลิตภัณฑ (Non-product-related PPMs) คือ สินคาที่ผลิตตามมาตรฐาน
กระบวนการผลติแลว ไมไดแตกตางจากสนิคาอืน่ เชน เฟอรนเิจอรไมทีท่าํจาก
สวนปาไม

สวนการบริโภคที่สงผลกระทบตอบุคคลอื่นนั้นการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ (Product Standard) ชวยใหสารสนเทศแกผูบริโภคทราบถึง
สรรพคุณของสินคาไดวา การบริโภคสินคาที่เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
นั้นไมไดสรางปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน ถุงพลาสิกที่ยอยสลายไดตาม
ธรรมชาติ

สินคาและบริการสาธารณะ
แมวาจะมีแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากลักษณะของการ

ผลิตและการบริโภคที่สงผลกระทบตอบุคคลอื่นดังกลาวแลว แตการแกไข
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ปญหาสิ่งแวดลอมยังมีลักษณะปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปน
สินคาและบริการสาธารณะ (Public Goods and Services) 

สินคาและบริการสาธารณะน้ีมีลักษณะ 2 ประการคือ (1) การไม
สามารถกีดกันบุคคลอื่นจากการรวมใชประโยชนได (Non-excludable 
goods) และ (2) ประโยชนทีไ่ดรบัจากการบรโิภคสนิคาและบรกิารของบคุคล
หนึ่ง ไมไดทําใหประโยชนที่ไดรับจากการบริโภคสินคาและบริการของบุคคล
อืน่ลดนอยลง (Non-rival goods) ลกัษณะทัง้สองประการดงักลาวทาํใหตลาด
ลมเหลว (Market failure) ไมมีบุคคลใดเขามาแกไขปญหาสาธารณะ มีแต
เพียงบุคคลที่รอรับประโยชนจากการดําเนินการของบุคคลอื่น โดยไมยอมรับ
ภาระคาใชจาย (free-rider) ยกตวัอยางเชน หากโรงงานติดตัง้เครือ่งบาํบดันํา้
เสยีกอนปลอยลงสูแมนํา้ลาํคลองสาธารณะเพือ่แกไขปญหามลพษิทางนํา้จาก
การผลิต สภาพนํ้าในแมนํ้าลําคลองสาธารณะดีขึ้นกวาเดิม ปญหามลพิษทาง
นํ้าลดลง ประชาชนริมฝงแมนํ้าลําคลองสาธารณะตางไดรับประโยชน โดยท่ี
โรงงานที่ติดตั้งเครื่องบําบัดนํ้าเสียดังกลาวไมสามารถกีดกันประชาชนริมฝง
แมนํ้าลําคลองเหลาน้ันจากสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึนได อีกท้ัง ประโยชนท่ี
ประชาชนรมิฝงแมนํา้ลาํคลองไดรบัจากสภาพแวดลอมทีด่ขีึน้นัน้ ก็ไมไดทาํให
ประชาชนริมฝงแมนํ้าลําคลองครัวเรือนอื่นๆ ไดรับประโยชนลดนอยลง ดวย
ลกัษณะดงักลาว การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจึงมลีกัษณะเปนบรกิารสาธารณะ 
ไมมีผูประกอบการเอกชนเขามาผลิตสินคาและบริการดังกลาวจําหนายใน
ตลาด ผูประกอบการเอกชนไมสามารถเกบ็เงินจากผูไดรบัประโยชนจากสภาพ
แวดลอมทีด่ขีึน้ได ดวยเหตนุี ้การแกไขปญหาสิง่แวดลอมจงึตกเปนหนาทีห่นึง่
ของภาครัฐ 

แมวาภาครัฐจะเขามาแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอันมีลักษณะเปนสินคา
และบริการสาธารณะดังกลาวขางตนแลว แตปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันมิไดจํากัดอยูเฉพาะภายในอาณาเขตของประเทศหนึ่งประเทศใด
เทานั้น ปญหาสิ่งแวดลอมหลายปญหามีลักษณะเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่
สงผลกระทบขามพรมแดนประเทศหนึ่งประเทศใด เชน ปญหาหมอกควัน
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ขามประเทศ หรือแมกระทั้งเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอทุกคน
ในโลก เชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญหาสิ่งแวดลอมดัง
กลาวนี้ ไมมีองคกรที่มีอํานาจเหนือรัฐหรือรัฐบาลกลางของโลก เขามาแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอม ความรวมมอื (Cooperation) ระหวางประเทศตางๆ จงึเปน
การผลติสนิคาสาธารณะในระดับโลกวธิกีารหน่ึง (Kaul, Grunberg and Stern, 1999)

อยางไรก็ตาม การขาดสารสนเทศอาจทําใหประเทศตางๆ ไมสามารถ
รวมมือกันได หรือตกอยูใน ‘ภาวะคับขันของจําเลย’ (prisoner’s dilemma) 
ยกตัวอยางเชน หากการกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศ สง
ผลใหตนทนุการผลติสนิคาภายในประเทศเพิม่สงูขึน้ จนสญูเสยีความสามารถ
ในการแขงขัน รวมทั้งยังสงผลใหผูประกอบการยายไปลงทุนในประเทศที่มี
มาตรฐานดานสิง่แวดลอมทีห่ยอนยานกวา (Pollution haven) แลว ประเทศ
ตางๆ อาจมักเลือกไมกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศหรือ
กาํหนดมาตรฐานดานสิง่แวดลอมทีห่ยอนยานลง (race-to-bottom) ทัง้ทีห่าก
แตละประเทศรวมกนักําหนดมาตรฐานดานสิง่แวดลอม กจ็ะทาํใหทกุประเทศ
ไดรับประโยชนจากสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น ดวยเหตุดังกลาวนี้ สถาบันหรือ
องคการระหวางประเทศจึงมีบทบาทเปนเวทีการเจรจาใหประเทศตางๆ แลก
เปลี่ยนขอมูล เพ่ือรวมมือกันทําความตกลงดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสินคา
สาธารณะในระดับโลกขึ้น (WTO, 2007)

3.1 ความตกลงการคาระดับพหุภาคี 
องคการการคาโลกจัดต้ังขึ้นเมื่อป 2538 มีวัตถุประสงคประการหนึ่ง

คอื การสงเสรมิการเปดเสรกีารคาระหวางประเทศ ดวยเหน็วาการคาระหวาง
ประเทศจะชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชน2

อยางไรก็ตาม ในเรื่องสิ่งแวดลอม ความตกลงภายใตองคการการคา
โลกโดยสวนใหญกลาวถึงสิ่งแวดลอมในฐานะรองหรือขอยกเวนการเปดเสรี

2 ความตกลงมารราเกซจัดตั้งองคการการคาโลก (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization) <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm>
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การคาระหวางประเทศ (Charnovitz, 2007) อาทิ การกําหนดเรื่องการ
คุ มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว  หรือพืช และการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติทีส่ามารถใชใหหมดไปไดในขอยกเวนทัว่ไปของความตกลง
ทัว่ไปวาดวยภาษศีลุกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and 
Trade 1994:GATT 1994)3 การกําหนดขอยกเวนเรื่องการคุมครองชีวิตและ
สุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืช ในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ 
(General Agreement on Trade in Services:GATS)4 การรับรองเรื่อง
สิง่แวดลอมวาเปนวตัถปุระสงคอนัชอบธรรมในการใชมาตรการทีเ่ปนอปุสรรค
ทางเทคนิคตอการคา ตามความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 
(Agreement on Technical Barriers to Trade:TBT)5 และการยกเวนการ
จดทะเบยีนสิทธบิตัรสิง่ประดิษฐทีจ่ะสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอยางรายแรง
ตอสิ่งแวดลอม ในความตกลงวาดวยการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวของกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights:TRIPS)6 

ดวยลักษณะบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมดังกลาว จึงทําให
องคการการคาโลกถูกวิพากษวิจารณเปนอยางมากวา เปนองคการที่มุงเรื่อง
การเปดเสรีการคาระหวางประเทศ โดยละเลยการพิจารณาผลกระทบดาน
สิง่แวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่ จากผลการพจิารณาขอพพิาทตางๆ ทีเ่กีย่วของ
กับสิ่งแวดลอม เชน คดีกุงเตา (US — Shrimp)7 คดียางรถยนต (Brazil — 
Retreaded Tyres)8 และคดีแรธาตุหายาก (China — Rare Earths)9 

3 ขอ 20 (บ)ี และ (จ)ี ความตกลง GATT 1994 <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.

htm>

4 ขอ 14 (บี) ความตกลง GATS <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm>

5 ขอ 2.2 ความตกลง TBT <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm>

6 ขอ 27 ความตกลง TRIPS <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm>

7 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm

8 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm

9 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm
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3.2 ความตกลงเปดเสรีการคาระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี
นอกจากความตกลงการคาระดับพหุภาคีแลว ประเทศตางๆ ยังได

เจรจาความตกลงเปดเสรีการคาที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ในระดับ
ภูมิภาคและระดับทวิภาคอีกดวย 

3.2.1 ภาพรวมบทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมในความตกลงเปด
เสรีการคาระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี

การสํารวจบทบัญญัติของ OECD พบวา บทบัญญัติท่ีเก่ียวของ
กับสิ่งแวดลอมในความตกลงเปดเสรีการคามักปรากฎใน (1) อารัมภบทของ
ความตกลง (2) การผนวกบทบัญญัติขอยกเวนทั่วไปของความตกลง GATT 
และความตกลง GATS ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไวในความตกลงเปดเสรีการ
คา เชน ขอ XX ของความตกลง GATT และขอ XIV ของความตกลง GATS 
(3) การยืนยันปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม และไมผอนปรนกฎหมายดาน
สิง่แวดลอมเพือ่ดงึดูดการคาและการลงทนุ (4) บทบัญญตัอิืน่ๆ เชน ความรวม
มือดานสิ่งแวดลอม การเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการระงับ
ขอพิพาท ประเด็นสิ่งแวดลอมเฉพาะดาน และบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความ
ตกลงดานส่ิงแวดลอมระดับพหุภาคี (Multilateral Environment 
Agreements: MEAs) รวมถึงกลไกปฏิบัติตามความตกลง(Amaral Junior 
and Mesquita, 2017: 399) 

บทบัญญัติเหลานี้มักอยูในความตกลงหลัก (Main Text) หรือ
ความตกลงประกอบ (Side Agreement) ในความตกลงหลักอาจมีการแยก
เปนบทเรื่องสิ่งแวดลอมหรือบทเรื่องความรวมมือดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
หรือการพัฒนาทางดานสังคม บทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมในความตกลงเปด
เสรีการคาเหลาน้ีมท้ัีงบทบญัญติัทีไ่มมผีลผกูพนัทางกฎหมายและท่ีมผีลผูกพนั
ทางดานกฎหมาย

ทีผ่านมา บทบญัญตัดิานส่ิงแวดลอมในความตกลงเปดเสรกีารคา
ระดับภมูภิาคและระดับทวภิาคมีแีนวโนมทีส่าํคญั เชน (1) การขยายขอยกเวน
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ทั่วไป และ (2) การเพิ่มบทบัญญัติวาดวยการขัดกัน
ของความตกลง เพื่อทําใหมั่นใจวาพันธกรณีตาม
ความตกลงดานสิ่งแวดลอมจะบังคับใชกอน
พันธกรณีตามความตกลงเป ดเสรีการค า 
เปนตน10 

3.2.2 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก 

ความตกลงหุ นสวนเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ไดยกมาตรฐานบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในความตกลงเปดเสรีการคาอยางนอย 4 เรื่อง 
(Amaral Junior and Mesquita, 2017) คือ การปฏิบัติตามความตกลงดาน
สิง่แวดลอมระดับพหภุาคี บทบัญญัติเรือ่งการอดุหนนุการประมง กระบวนการ
ระงับขอพิพาท และบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม รายละเอียด
โดยสังเขปมีดังนี้

การปฏิบัติตามความตกลงดานสิ่งแวดลอมระดับพหุภาคี
ในสวนของการปฏิบัติตามความตกลงดานสิ่งแวดลอมระดับพหุภาคี 

ความตกลง TPP ไดยํ้าพันธกรณีความตกลงดานสิ่งแวดลอมระดับพหุภาคี 3 
ฉบับคือ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่
ใกลจะสูญพันธุ (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora : CITES) พิธีสารมอนทรีออลวาดวย
สารที่ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Montreal Protocal on Ozone 
Depleting Substances) และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกัน
มลพิษจากเรือ (International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ship: MARPOL) 

10 รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู APEC (2017)
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บทบัญญัติเรื่องการอุดหนุนการประมง
ในสวนของการอุดหนุนการประมงนั้น ความตกลง TPP หามประเทศ

สมาชกิอดุหนุนการประมงทีส่งผลตอมวลปลาอนัอยูภายใตสภาวะการประมง
เกินขนาด และหามมิใหประเทศสมาชิกใหการอุดหนุนเรือประมงที่อยูในราย
ชือ่การทาํประมงทีผิ่ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคมุ (illegal, 
unreported and unregulated : IUU) ใหประเทศสมาชิกยกเลกิการอดุหนนุ
ที่ขัดกับความตกลงภายใน 3 ป รวมทั้งรายงานการใหการอุดหนุนการประมง
ตอประเทศสมาชิกอื่น

กระบวนการระงับขอพิพาท
ในสวนของกระบวนการระงับขอพิพาท บทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมใช

กระบวนการระงบัขอพพิาทเชนเดียวกบับทบญัญัติอืน่ๆ ในความตกลง อยางไร
ก็ตาม กอนที่จะใชกลไกการระงับขอพิพาทนั้น ความตกลง TPP กําหนดให
ประเทศสมาชิกปรึกษาหารือขอพิพาทระหวางกันกอน รวมถึงการกําหนดให
ผูแทนประเทศสมาชิกระดับอาวุโสและระดับรัฐมนตรีปรึกษาหารือกัน หาก
ประเทศสมาชิกยังไมสามารถระงับขอพิพาทไดจากการปรึกษาหารือแลว จึง
เสนอขอตั้งคณะพิจารณาขอพิพาทได ในสวนของคณะพิจารณาขอพิพาทนี้ 
หากเปนขอพิพาทตามบทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมแลว ใหมีผูเช่ียวชาญดาน
สิ่งแวดลอมเปนองคประกอบของคณะพิจารณาดวย ซึ่งแตกตางจากองค
ประกอบของคณะพิจารณาตามความตกลงเปดเสรีการคาโดยทั่วไป
อันมักประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางดานการคาระหวางประเทศเปนหลัก

บทบัญญัติอื่นๆ
บทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมในความตกลง TPP นอกจากจะเปน

บทบัญญัติในบทวาดวยสิ่งแวดลอมของความตกลงแลว ยังมีบทบัญญัติท่ี
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในบทอื่นๆ ดวย เชน บทวาดวยการลงทุน ในบทวา
ดวยการลงทุน ไดกําหนดใหมาตรการการกํากับดูแลอยางไมเลือกปฏิบัติของ



19ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ประเทศสมาชิกที่ออกแบบและใชเพื่อคุมครองสวัสดิการสาธารณะอยางชอบ
ธรรม เชน ดานสิ่งแวดลอม ไมเปนการยึดทรัพยสินทางออม การกําหนด
ลักษณะน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงการนําขอพิพาทจากมาตรการดานสิ่งแวดลอมเขาสู
กระบวนการระงบัขอพพิาทระหวางนกัลงทนุกบัรัฐ (Incestor-State Dispute 
Settlement: ISDS) 

ในสวนตอไป จะไดกลาวถงึความรวมมอืตามความตกลงเปดเสรกีารคา
ในเรื่องของการเปดเสรีการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับ
พหุภาคีและระดับภูมิภาค

4.	สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทความตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ

4.1 สินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมภายใตองคการการคาโลก
การเปดการเจรจาการคาพหภุาคีรอบโดฮา เมือ่ป 2544 ทีป่ระชมุระดับ

รัฐมนตรีมีมติใหประเทศสมาชิกเจรจาประเด็นที่เกี่ยวของกับการคาระหวาง
ประเทศกบัสิง่แวดลอม 3 เรือ่งตามทีกํ่าหนดไวในวรรคที ่31 ของปฏญิญาการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีที่กรุงโดฮา (Doha Miniterial Declaration) คือ (1) 
ความสัมพันธระหวางกฎระเบียบความตกลงภายใตองคการการคาโลกกับ
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วของกบัการคาระหวางประเทศในความตกลงดานสิง่แวดลอม
ระดับพหุภาคี (2) กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางความตกลง
ดานสิ่งแวดลอมระดับพหุภาคีกับคณะกรรมการภายใตองคการการคาโลกที่
เกี่ยวของ รวมถึงเรื่องหลักเกณฑการใหสถานะผูสังเกตการณแกความตกลง
ดานสิ่งแวดลอมระดับพหุภาคีในการประชุมตางๆ ภายใตองคการการคาโลก 
และ (3) การลดหรือยกเลิกภาษีนําเขาและอุปสรรคอื่นนอกจากภาษีนําเขาที่
เรียกเก็บหรือใชกับสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ตามสมควร11 

11 Doha WTO Ministerial 2001: Miniterial Declaration, WT/MIN(01)/DEC/1 (Nov. 20, 2001), 

Para.31<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm>
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การเจรจาเปดเสรีการคาสินคาและ
บริการดานสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวใน
วรรคที ่31 (3) ของปฎญิญาโดฮามขีึน้ในการ
เจรจาของคณะกรรมการตางๆ 3 คณะดวย
กัน12 คือ 

(1) ใหเจรจาเรื่องการลดภาษีนําเขา
สินคาดานสิ่งแวดลอมในคณะกรรมการวาดวยการ
คาและสิ่งแวดลอม สมัยการประชุมวิสามัญ (Committee on Trade and 
Environment Special Session)

(2) ใหเจรจาเรือ่งอปุสรรคทางการคานอกจากภาษนีาํเขาทีใ่ชกบัสนิคา
ดานสิ่งแวดลอมในคณะกรรมการวากฎระเบียบ สมัยการประชุมวิสามัญ 
(Committee on Rules Special Session) 

(3) ใหเจรจาเรื่องบริการดานสิ่งแวดลอมในคณะมนตรีสําหรับการคา
บริการ สมัยการประชุมวิสามัญ (Council for Trade in Services Special 
Session)

มีการคาดหมายวาการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาและบริการดาน
สิ่งแวดลอมน้ี จะชวยสอดประสานเปาหมายการเปดเสรีการคาระหวาง
ประเทศเขากับการอนรัุกษสิง่แวดลอม กลาวคือ ในดานหนึง่ การเปดเสรกีารคา
สินคาและบริการดานส่ิงแวดลอมชวยทําใหการคาระหวางประเทศเพิ่มมาก
ขึน้ ซ่ึงเปนเปาหมายประการหนึง่ขององคการการคาโลก อกีดานหนึง่ การเปด
เสรีการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมยังชวยใหอนุรักษสิ่งแวดลอมได
อกีโสตหน่ึง การเปดเสรกีารคาสนิคาและบรกิารดานสิง่แวดลอมเปดโอกาสให

12 WTO, Committee on Trade and Environment, Special Session, Statement by the Chairperson 

of the Special Session on Trade and Environment to the Trade Negotiation Committee, Mar 2002, 

TN/TE/1,2. 
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ประเทศตางๆ ใชสินคาและบริการที่ดีกับสิ่งแวดลอมไดดวยราคาที่ถูกลง และ
เขาถึงสินคา บริการ และเทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น13 

4.1.1 การเจรจาเปดเสรีการคาสินคาดานสิ่งแวดลอม
การเจรจาเปดเสรีการคาสินคาดานสิ่งแวดลอมแบงออกเปน 2 

ชวงคือ ชวงแรกการเจรจาระดับพหุภาคีภายใตคณะกรรมการวาดวยการคา
และสิ่งแวดลอม สมัยการประชุมวิสามัญ ตั้งแตป 2544 จนถึงป 2554 และ
ชวงที่สอง การเจรจาระดับหลายฝาย ตั้งแตป 2557 จนถึงป 2559 

(1) การเจรจาระดับพหุภาคีภายใตคณะกรรมการวาดวย
การคาและสิ่งแวดลอม สมัยการประชุมวิสามัญ

การเจรจาระดับพหุภาคีภายใตคณะกรรมการวาดวยการคาและ
สิ่งแวดลอม สมัยการประชุมวิสามัญตั้งแตป 2544 จนถึงป 2554 มีประเด็น
การเจรจาที่สําคัญอยางนอย 3 เรื่องคือ (1) นิยามสินคาดานสิ่งแวดลอม และ 
(2) วิธีการเจรจาลดภาษีนําเขาสินคาดานสิ่งแวดลอม (Modalities) และ (3) 
ประเด็นการเจรจาอื่นๆ 

นิยามสินคาดานสิ่งแวดลอม
ชวงแรกของการเจรจาเนนเรื่องการนิยามสินคาดานสิ่งแวดลอม 

ประเทศตางๆ มกัใชนยิามสนิคาดานสิง่แวดลอมขององคการความรวมมอืดาน
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) เปนจุดเริ่มตนของการเจรจา

OECD และสํานักงานสถิติแหงประชาคมยุโรป (Statistical Office of 
the European Communities: Eurostat) ไดนิยามอุตสาหกรรมดาน
สิ่งแวดลอมวา เปนกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการเพื่อวัด ปองกัน จํากัด 

13 Eliminating Trade Barriers on Environmental Goods and Services. World Trade Organization 

<http://wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_neg_serv_e.htm>
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ลดผลกระทบ หรือแกไขความเสียหายดานสิ่งแวดลอมทางนํ้า อากาศ และดิน 
รวมถึงปญหาที่เกี่ยวกับของเสีย มลพิษทางเสียง และระบบนิเวศ14 

จากนิยามดังกลาว อาจนิยามสินคาดานสิ่งแวดลอมออกเปน 2 กลุม 
คือ กลุมแรกคือ สินคาท่ีเปนสวนหน่ึงหรือเกี่ยวของกับการใหบริการดาน
สิ่งแวดลอม เชน การบําบัดนํ้าเสีย หรือการจัดการของเสีย และกลุมที่สองคือ 
สินคาที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Preferable 
Products: EPPs)  

สินคาดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
สินคาดานสิ่งแวดลอมกลุมแรก เปนสินคาดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับ

การจดัการสิง่แวดลอม กลาวคอื เปนสนิคาทีล่ดความเสีย่งดานสิง่แวดลอม ลด
ปญหามลพิษ และลดการใชทรัพยากร สินคาดานสิ่งแวดลอมกลุมนี้ประกอบ
ดวย (1) สินคาที่ใชจัดการปญหามลพิษ (Pollution Management) เชน ทอ 
เครือ่งกรอง และสารเคมทีีใ่ชในการบําบัดนํา้และนํา้เสยี เครือ่งบดขยะมลูฝอย 
และเคร่ืองอัดอากาศที่ใชควบคุมมลพิษทางอากาศ เครื่องการวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และ (2) ผลิตภัณฑที่ใชจัดการทรัพยากร เชน อุปกรณพลังงาน
หมุนเวียน (renewable energy equipment) ตางๆ เชน โครงเหล็กกังหัน
ลม แผงโซลาเซล 

ปญหาหลักของสินคาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมคือ 
สนิคาเหลาน้ีใชประโยชนไดหลายอยาง (Multiple end-uses) ยกตวัอยางเชน 
ทอที่ใชบําบัดนํ้าตางๆ ยังนําไปใชขนสงกาซธรรมชาติไดดวย ประเทศสมาชิก
หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา เห็นวาการเจรจาเปดเสรีการ
คาสินคาดานสิ่งแวดลอมนี้ควรจําเพาะเพียงสินคาที่ใชดานสิ่งแวดลอมเทานั้น 

14 Environmental Goods and Service Industry Manual for the Collection and Analysis of Data (Paris: 

OECD/Eurostat, 1999).
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สินคาที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม
สินคาที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอมไมมีปญหาการนําสินคาไปใชได

หลายอยางเหมือนกับสินคาดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
ขางตน เพราะสินคาที่เอ้ือประโยชนตอสิ่งแวดลอมนี้เปนสินคาอุตสาหกรรม
หรือสินคาอปุโภคบริโภคทีม่ไิดมวีตัถปุระสงคหลกัดานสิง่แวดลอม แตการผลติ 
การใช หรือการกําจัดสินคาเหลานี้ชวยลดหรือแกปญหาสิ่งแวดลอม หรือแม
กระทั่งชวยทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น เมื่อเทียบกับสินคาอื่นท่ีสามารถใชทดแทน
กนัได ตวัอยางสินคาทีเ่อือ้ประโยชนตอสิง่แวดลอม เชน ปอกระเจาและพลงังาน
ชีวภาพเปนสินคาที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอมมากกวาผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียม หรือสินคาที่มีการผลิตอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน กาแฟ
ออรแกนิค รวมถึงสินคาที่ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ยาฆาแมลงชีวภาพ

อยางไรกต็าม สนิคาทีเ่อือ้ประโยชนตอสิง่แวดลอมนีม้ปีญหาอยางนอย 
2 ประการ (Mavroidis and Neven, 2019) คือ (1) แนวคิดเชิงเปรียบเทียบ 
และ (2) ความแตกตางอันเกิดจากการผลิตและการแปรรูป

เนือ่งจากการนิยามความหมายสนิคาทีเ่อือ้ประโยชนตอสิง่แวดลอมเปน
คํานิยามโดยเปรียบเทียบ (Relativism) ปญหาการเปรียบเทียบประกอบดวย
ปญหาแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน ปญหาการประเมินผลกระทบ
ตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ โดยเฉพาะผลิตภัณฑหลายอยางมีการใชและการ
กําจัดที่แตกตางกัน และปญหาการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ในสวนของความแตกตางอันเกิดจากการผลิตและการแปรรูปนั้น 
เนื่องจากสินคาที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม เปนสินคาที่มีกระบวนการผลิต 
การใช หรือการกําจัดที่สงผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยกวาสินคาอ่ืน หรือชวย
ทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้นกวาสินคาอื่น เชน เฟอรนิเจอรจากไมที่ไดจากสวนปาที่
ปลูกขึ้นเพื่อนําไมมาทําเฟอรนิเจอรโดยเฉพาะ มิไดใชไมจากปาธรรมชาติ 
เฟอรนิเจอรไมจากสวนปาน้ีเปนสินคาที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอมดีกวา
เฟอรนิเจอรไมที่ใชไมจากปาธรรมชาติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากเฟอรนิเจอรไม
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จากสวนปามิไดแตกตางจากเฟอรนิเจอรไมที่ไดจากปาธรรมชาติอยางชัดเจน
ประกอบกับการจําแนกประเภทสินคาตามพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ 
(Harmonized System: HS) มไิดจําแนกประเภทสนิคาตามกระบวนการผลติ
หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ ดังน้ันการลดหรือยกเลิกภาษีนําเขาเฉพาะ
เฟอรนิเจอรไมจากสวนปานี ้อาจเปนการเลอืกปฏบิตักิบัเฟอรนเิจอรไมจากปา
ธรรมชาติได อีกทั้ง ความแตกตางดานการผลิตและการแปรรูปสินคามิไดเห็น
จากลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ (Non-product-related PPMs) เจา
หนาทีศ่ลุกากรจงึเรยีกเกบ็ภาษีนําเขากบัเฟอรนิเจอรไมจากปาธรรมชาตไิดยาก 

แมวาปญหาความแตกตางดานการผลติและการแปรรปูผลติภณัฑทีม่ไิด
เหน็ไดจากลกัษณะทางกายภาพของผลติภณัฑนัน้ อาจแกไขไดจากการกาํหนด
มาตรฐานกระบวนการผลิต (Process Standard) และการใชฉลาก (Label) 
กต็าม แตกย็งัขาดองคการระหวางประเทศทีจ่ดัทาํมาตรฐานกระบวนการผลติ
ทีไ่ดรบัการยอมรับจากประเทศสมาชิกองคการการคาโลก นอกจากนี ้ประเทศ
กําลังพัฒนาเห็นวา หากเปดโอกาสใหพิจารณาสินคาที่เอ้ือประโยชนตอ
สิง่แวดลอมจากความแตกตางดานการผลติและการแปรรปูผลติภณัฑทีไ่มแตก
ตางกนัทางกายภาพแลว ยอมเปดโอกาสใหมกีารเลอืกปฏิบัตกิบัสนิคาท่ีสงออก
จากประเทศกาํลงัพฒันาดวยมาตรฐานดานอืน่ๆ ได เชน มาตรฐานดานแรงงาน 

วิธีการเจรจาลดภาษีนําเขาสินคาดานสิ่งแวดลอม (Modalities) 
อกีประเดน็หนึง่ในการเจรจาคอื วธิกีารเจรจาลดภาษนีาํเขาสนิคาดาน

สิ่งแวดลอม (Modalities) ไดมีขอเสนอแนวทางการเจรจาเรื่องสินคาดาน
สิ่งแวดลอมอยางนอย 4 แนวทาง (Wu, 2014: 103-108, Khatun, 2012: 
162-164, Cottier and Baracol-Pinhao, 2009: 397-401) คือ (1) การยื่น
รายการสินคาดานสิ่งแวดลอม (Lised-based Approach) (2) รายการสินคา
ตามโครงการดานสิง่แวดลอม (Project-based Approach) (3) รายการสนิคา
ตามวิธีแบบบูรณาการ (Integrated Approach) และ (4) รายการสินคาดาน
สิ่งแวดลอมตามขอเรียกรอง-ขอเสนอ (Request-offer Approach)
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การยื่นรายการสินคาดานสิ่งแวดลอม 
แนวคดิของวธินีีคื้อใหประเทศสมาชิกยืน่รายการสนิคาดานสิง่แวดลอม 

เมื่อประเทศสมาชิกตกลงรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมรวมกันแลว จึงตกลง
เรื่องการลดภาษีนําเขาสินคาตามรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมดังกลาว

ประเทศตางๆ ไดยืน่รายการสนิคาดานสิง่แวดลอมเขามา เชน แคนาดา15 
ไตหวัน16 สหภาพยโุรป17 ญ่ีปุน18 เกาหลใีต19 นิวซแีลนด20 ฟลปิปนส21 กาตาร22 
ซาอุดีอาระเบีย23 สวิตเซอรแลนด24 และสหรัฐอเมริกา25 

ในสวนของวธิกีารลดภาษีนาํเขาตามรายการสนิคาดานสิง่แวดลอมนี ้มี
ขอเสนออยางนอย 2 แนวทางคอื ขอเสนอของสหรฐัอเมรกิา และขอเสนอของ
จีน

สหรัฐอเมริกาเสนอใหแบงรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมออกเปน 2 
กลุม คือ รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมหลัก (Core List) และรายการสินคา
ดานสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม (Complementary List) รายการสินคาดาน
ส่ิงแวดลอมหลกัคอื รายการสนิคาทีป่ระเทศสมาชกิมฉีนัทมตริวมกนัได สนิคา
ตามรายการเหลาน้ีจะถูกยกเลิกการเก็บภาษีนําเขา สวนรายการสินคาดาน
ส่ิงแวดลอมเพิ่มเติมคือ รายการสินคาตามรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมที่
ประเทศสมาชิกไดยื่นเขามา แตเปนรายการสินคาท่ียังไมมีฉันทมติรวมกัน 

15 TN/TW/W/50, TN/TW/W/50/Rev.1

16 TN/TE/W/44

17 TN/TW/W/47, TN/TW/W/56 

18 TN/TW/W/17, TN/TE/W/75/Add.1

19 TN/TE/W/48

20 TN/TE/W/48

21 JOB/TE/2

22 TN/TE/W/14

23 JOB(09)/169 

24 TN/TE/W/57 

25 TN/TE/W/48 
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รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมเหลานี้ ประเทศสมาชิกจะไดเจรจาลด
ภาษีนําเขาตามที่จะไดตกลงกันตอไป26 

สวนจีนไดเสนอใหมีรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมเพียงรายการเดียว 
หรือที่เรียกวา รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมรวม (Common List) ซึ่งเปน
รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศสมาชิกมีฉันทมติรวมกัน ประเทศ
สมาชิกจะตองยกเลิกหรือลดภาษีนําเขาสินคาตามรายการดังกลาว อยางไร
ก็ตาม จากรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมรวมนั้น ใหจัดทํารายการสินคาดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา (Development List) ซึ่งเปนรายการสินคาที่
ประเทศสมาชิกทีเ่ปนประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศพัฒนานอยท่ีสดุลดภาษี
นําเขานอยกวาประเทศอื่นได27 

แมวาวิธีการจัดทํารายการสินคาดานสิ่งแวดลอมจะทําใหประเทศ
สมาชิกเริ่มการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาดานสิ่งแวดลอมได โดยมิตองตกลง
เร่ืองนิยามสนิคาดานสิง่แวดลอม ซึง่เปนประเดน็ทีป่ระเทศสมาชกิมคีวามเหน็
แตกตางกัน แตการจัดทํารายการสินคาดานสิ่งแวดลอมนี้มีปญหาเรื่องสินคา
ที่ใชไดหลายอยาง ทั้งนําไปใชดานสิ่งแวดลอมและดานอื่นๆ (Multiple 
end-uses) และมขีอโตแยงวาการลดภาษนีาํเขาสนิคาตามรายการสนิคาดาน
สิ่งแวดลอมนั้นอาจไมบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอม รวมสงผลเสียตอ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศกําลังพัฒนา28 

ในสวนของปญหาสนิคาสิง่แวดลอมทีน่าํไปใชไดหลายอยางนัน้ การจดั
ทํารายการสินคาสิง่แวดลอมมปีญหาประการหนึง่คอื การจดัทาํรายการสนิคา

26 Negotiating Group on Market Access, Committee on Trade and Environment, Market Access for 

Non-Agricultural Products: U.S. Contribution on an Environmental Goods Modality, para.4-5, TN/

MA/W/18?Add.5 and TN/TE/W/38 (July 7, 2003).

27 Special Session of the Committee on Trade and Environment, Statement by China on 

Environmental Goods at the Committee on Trade and Environment Special Session (CTESS) Meeting 

of 22 June 2004, par. 5-6, TN/TE/W/42 (June 6, 2004).

28 Special Session of the Committee on Trade and Environment, Environmental Goods for 

Development: Submission by India, TN/TE/W/51 (June 3, 2005).



27ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

สิง่แวดลอมองิตามพกัิดภาษตีามระบบฮารโมไนซ 
(Harmnized Commodity Description and 
Coding System: HS Code) แตระบบฮารโมไนซ 
ไมไดจัดทาํพิกดัภาษทีีจ่าํแนกประเภทสนิคาตาม
การลักษณะการนําสินคาไปใช (end-use) 
ดังน้ัน สินคาสิ่งแวดลอมที่อยู ในพิกัดภาษี
เดียวกัน (ระดับประเภทยอย HS 6 หลัก) 

จึงนําไปใชเพื่อการจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือนําไป
ใชดานอื่นก็ได แมวาปญหานี้อาจแกไขไดจากการจําแนกพิกัดภาษีใหละเอียด
ขึ้น (ระดับ HS 8 หรือ 10 หลัก) ก็ตาม แตการจําแนกพิกัดภาษีใหละเอียด
ยิ่งขึ้นนี้ จะทําใหประเทศกําลังพัฒนามีคาใชจายและความยากลําบากในการ
ดําเนินการเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย (Balineau and de Melo, 2013: 706)

รายการสินคาตามโครงการดานสิ่งแวดลอม 
อนิเดยีไดเสนอแนวทางคดัเลอืกสนิคาดานสิง่แวดลอมอกีแบบหนึง่เมือ่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2548 คือ เปลี่ยนจากการใหประเทศสมาชิกยื่นรายการ
สินคาดานสิ่งแวดลอม เปนการใหประเทศสมาชิกยื่นรายช่ือหนวยงานท่ีมี
อาํนาจหนาทีค่ดัเลอืกโครงการดานสิง่แวดลอมภายในประเทศ โครงการเหลานี้
จะคัดเลือกตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวาดวยการคาและสิ่งแวดลอมจะ
ไดตกลงกัน สินคาที่นําเขาตามโครงการดานสิ่งแวดลอมที่หนวยงานของ
ประเทศสมาชิกไดเสนอมานัน้จะไดรบัการลดภาษนีาํเขา29 อยางไรกต็าม มขีอ
วิพากษวิจารณแนวทางนี้ประการหนึ่งคือ เปนการลดภาษีนําเขาที่ไมแนนอน

29 Special Session of the Committee on Trade and Environment, Structural Dimensions of the 

Environmental Project Approach: Sunbmission by India, TN/TE/W/54 (July 4, 2005); Special Session 

of the Committee on Trade and Environment, Procedural and Technical Aspects of the Environmental 

Project Approach: Submission by India, TN/TE/W/60 (Sept. 19, 2005); Special Session of the 

Committee on Trade and Environment, Environmental Project Approach-Compatibility and Criteria: 

Submission by India, TN/TE/W/67 (June 13, 2006).
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และมลีกัษณะเพยีงชัว่คราวเทาน้ัน ไมสอดคลองกบักฎระเบยีบตามความตกลง
ภายใตองคการการคาโลก

รายการสินคาตามวิธีแบบบูรณาการ 
เมื่อประเทศสมาชิกยังไมสามารถตกลงกันเรื่องวิธีการคัดเลือกสินคา

ดานสิ่งแวดลอมวาจะเลือกใชรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมตามที่ยื่นมา หรือ
รายการสนิคาตามโครงการดานสิง่แวดลอม ในเดือนตุลาคม 2548 อารเจนตนิา
จึงไดเสนอวิธีการที่สามเพื่อประสานวิธีการคัดเลือกสินคาดานสิ่งแวดลอมที่
แตกตางกนัรายการสนิคาตามวธิกีารแบบบรูณาการนีใ้หประเทศสมาชิกเลอืก
หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนภายในประเทศของตนทีดํ่าเนนิกจิกรรมดาน
สิง่แวดลอม สนิคาทีห่นวยงานดังกลาวนําเขาจะไดรบัการลดภาษนีาํเขา30 แมวา
เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 อินเดียจะไดรวมยื่นขอเสนอรายการสินคาตามวิธี
แบบบูรณาการรวมกับอารเจนตินา31 แตประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยเฉพาะ
ประเทศสมาชิกที่สนับสนุนวิธีการยื่นรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมยังเห็นวา 
รายการสนิคาตามวธิแีบบบูรณาการนีเ้ปนวธิกีารทีซ่บัซอน มภีาระการบรหิาร
จัดการมาก และไมสอดคลองกับกฎระเบียบภายใตองคการการคาโลก 

รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมตามขอเรียกรอง-ขอเสนอ 
รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมตามขอเรียกรอง-ขอเสนอนี้ เสนอโดย

บราซิล เมื่อเดือนตุลาคม 255032 เพื่อเปนแนวทางประนีประนอมระหวาง
แนวทางการยืน่รายการสนิคาดานส่ิงแวดลอมกบัสนิคาดานสิง่แวดลอมตามวิธี

30 Special Session of the Committee on Trade and Environment, Integrated Proprosal on 

Environmental Goods for Development: Submission by Argentina, TN/TE/W/62 (Oct. 4, 2005)

31 Special Session of the Committee on Trade and Environment, Integrated Approach to Paragraph 

31 (iii) – Submission by Argentina and India, JOB (07)/54 (June 6, 2006).

32 Special Session of the Committee on Trade and Environment, Environmental Goods for 

Development: Submission by Brazil, JOB(07)/146 (Oct. 1, 2007); Special Session of the Committee 

on Trade and Environment, Scheme for Request and Offer Procedure in Environmental Goods – 

Non-paper by Brazil, JOB(09)/184 (Dec. 15, 2009); Special Session of the Committee on Trade and 

Environment, Communication from Argentina and Brazil – Environmental Goods and Services – 

Paragraph 31 (iii) – Special and Differtial Treatment, TN/TE/W/76 (June 30, 2010).
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การแบบบรูณาการ รายการสนิคาดานสิง่แวดลอมตามขอเรยีกรอง-ขอเสนอนี้ 
เริ่มจากรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศสมาชิกไดยื่นเรียกรองตอ
ประเทศสมาชิกอื่นแบบทวิภาคี เมื่อประเทศสมาชิกอื่นตกลงตามขอเรียกรอง
แลวจัดทํารายการสินคาดานสิ่งแวดลอมเปนขอเสนอกลับ ประเทศที่ตอบรับ
ขอเรยีกรองและทาํขอเสนอกลบันีจ้ะลดภาษีนาํเขาสนิคาดานสิง่แวดลอมตาม
ขอเสนอกลับที่นําเขาจากประเทศสมาชิกทุกประเทศตามหลักการประติบัติ
เยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favoured nation: MFN) 
นอกจากบราซิลแลว ออสเตรเลีย โคลอมเบีย ฮองกง นอรเวย และสิงคโปร 
ก็ไดยื่นขอเสนอรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมตามวิธีการเจรจาแบบขอเรียก
รอง-ขอเสนอ ในเดือนมีนาคม 2554 ดวยเชนกัน33 

ประเด็นการเจรจาอื่นๆ 
นอกจากการเจรจากนัประเดน็ขอบเขตสนิคาสิง่แวดลอมแลว ประเทศ

สมาชกิยงัไดเจรจาเรือ่งการปฏบิตัอิยางเปนพเิศษและแตกตาง (Special and 
Differential Treatment) ตอประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอย
ที่สุดดวย ประเทศสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาเรียกรองใหการลดภาษี
นาํเขาสนิคาดานส่ิงแวดลอมเปนไปตามหลกัการการปฏบัิติอยางเปนพเิศษและ
แตกตาง เชน การยกเวนการลดภาษีนําเขาสินคาดานสิ่งแวดลอมบางรายการ 
รวมถงึประเดน็อืน่ๆ เชน การใหความชวยเหลอืทางดานวชิาการ34 การถายทอด
เทคโนโลยี การเสริมสรางศักยภาพใหประเทศสมาชิกท่ีเปนประเทศกําลัง
พัฒนา35 

33 Special Session of the Committee on Trade and Environment, A Hybrid Approach to the 

Liberalization of Environmental Goods under Paragraph 31 (iii): Submission by Australia; Colombia; 

Hong Kong, China; Norway and Singapore, JOB/TE/15 (Mar. 7, 2011).

34 Special Session of the Committee on Trade and Environment, Elements for Ensuring a Sustainable 

Development Outcome under Paragraph 31 (iii) of the Doha Miniterial Declaration: Submission 

by Bolivia and the Bolivian Republic of Venezuela, JOB /TE/17 (Mar. 24, 2011).

35 Special Session of the Committee on Trade and Environment, Paragraph 31 (iii) of the DMD – 

Environmental Goods – Technical Discussion meeting in the WTO Committee on Trade and 

Environment: Priority Challenges: Communication from Colombia, JOB(06)/ 149 (May 19, 2006).
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ผลการเจรจาระดับพหุภาคี
เมือ่ประเทศสมาชกิยังไมสามารถ

ตกลงเรือ่งรายการสนิคาดานสิง่แวดลอม
รวมกันได ประธานคณะกรรมการวา
ดวยการคาและสิ่งแวดลอม ไดรวบรวม
รายการสนิคาดานสิง่แวดลอมทีป่ระเทศ
สมาชิก ไดยื่นเขามา รวม 408 รายการ 
เสนอตอคณะกรรมการเจรจาการคาของ
องคการการคาโลก เมื่อเดือนเมษายน 255436 

จากรายการสินคาสิ่งแวดลอมท่ีประเทศสมาชิกไดย่ืนเขามารวม 408 
รายการนั้น ครอบคลุม 24 หมวด (Chapter) จาก 96 หมวดของพิกัดภาษี
ระบบฮารโมไนซ (HS ระดับ 2 หลัก) โดยหนึ่งในสามเปนรายการสินคาใน
หมวด 84 (เครื่องจักร และสวนประกอบของเครื่องจักร เชน เครื่องปมอากาศ 
กังหัน และเครื่องจักรสําหรับจัดการขยะ) สวนหมวด 85 (เครื่องใชไฟฟา เชน 
เครื่องกําเนิดไฟฟา) หมวด 90 (อุปกรณการวัด) และหมวด 73 (ทอ แทงค
บําบัดนํ้า) มีสัดสวนรอยละ 16 รอยละ 13 รอยละ 11 ตามลําดับ อุปกรณ
ประหยัดพลังงานหรือยานยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หมวด 87) ที่ญี่ปุน
เสนอคิดเปนรอยละ 7 อุปกรณดักและเก็บคารบอน (Carbon Capture and 
Storage: CCS) เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (Efficient Consumption of 
Energy: EC) ที่ซาอุดีอาระเบียเสนอ คิดเปนรอยละ 7 และชิ้นสวนพลาสติก 
(Plastic articles)(หมวด 39) ที่ซาอุดีอาระเบียเสนอคิดเปนรอยละ 5 ของ
รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศสมาชิกไดยื่นเขามา (Balineau and 
de Melo, 2013)

36 Speccial Session of the Committee on Trade and Environment, Report by the Chairman, 

Ambassador Manuel A. J. Teehankee to Trade Negotiation Committee, Annex II.A, TN/TE/20 (Apr. 

21, 2011). 
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 จากรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศสมาชิกไดเสนอมานั้น 
มีสินคา 26 รายการที่อาจนับไดวาเปนสินคาดานสิ่งแวดลอมหลัก (core list) 
โดยม ี7 รายการสนิคาทีเ่ปนสนิคาดานสิง่แวดลอมอยางชดัเจน แมวาจะมเีพยีง
ประเทศเดียวเสนอมาก็ตาม มี 5 รายการสินคาที่เปนรายการสินคาดาน
ส่ิงแวดลอมที่มีประเทศเสนอซํ้ากัน 2 ประเทศ มี 11 รายการสินคาที่เปน
รายการสนิคาดานสิง่แวดลอมทีม่ปีระเทศเสนอซํา้กนั 3 ประเทศ ม ี3 รายการ
สินคาที่มีประเทศเสนอซํ้ากัน 4 ประเทศ และอีก 23 รายการสินคาที่เปน
รายการสินคาจากกลุมเพื่อนสินคาสิ่งแวดลอม (Friends of Environmental 
Goods)37 ในจํานวนรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมหลักนี้ เปนรายการสินคา
ในหมวด 84 ประมาณกึ่งหนึ่ง สวนรายการสินคาที่เหลือเปนรายการสินคาใน
หมวด 85 หมวด 90 และหมวด 73 (ดู ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมหลัก ป 2554

พกิดัศุลกากร 
HS2002

รายการ ประเทศ ประเภท

1 460120 เสื่อ สิ่งปูลาด และฉาก 
ทําดวยวัตถุจากพืช

PHL WM, WT

2 730820 หอคอย 9M, PHL, 
SGP

RE

3 732111 เครื่องใชในการหุงตมและ
แผนใชสําหรับอุนอาหาร

9M ET

4 732490 เครื่องสุขภัณฑและสวน
ประกอบของของดังกลาว
ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
อื่นๆ ไมรวมสวนประกอบ

9M, SAU WM, WT, 
ET, CCS

37 กลุมเพือ่นสนิคาสิง่แวดลอม (Friends of Environmental Goods) ประกอบดวยแคนาดา สหภาพยโุรป เกาหลใีต 

นวิซแีลนด นอรเวย สวติเซอรแลนด ไตหวนั และสหรฐัอเมรกิา ไดยืน่รายการสนิคาดานสิง่แวดลอมรวมกนัรวมจํานวน 

153 รายการ ในเดือนตุลาคม 2552
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พกิดัศุลกากร 
HS2002

รายการ ประเทศ ประเภท

5 840290 สวนประกอบบอยเลอรกําเนิด
ไอนํ้าหรือไออื่นๆ รวมทั้ง 
บอยเลอรทํานํ้ารอนยิ่งยวด

9M, SAU, 
PHL

WM, WT, 
ET, CCS

6 840410 เครื่องจักรโรงงานที่เปน
เครื่องชวยสําหรับใชงาน
รวมกับ บอยเลอรตาม
ประเภท 84.02 หรือ 84.03

9M, SAU, 
PHL

WM, WT, 
ET, CCS

7 840510 เครื่องกําเนิดโพรดิวเซอรกาซ
หรือวอเตอรกาซ รวมทั้ง
เครื่องกําเนิดกาซอะเซทิลีน
และเครื่องกําเนิดกาซชนิดใช
นํ้าที่คลายกัน

9M, SAU, 
PHL, SGP

APC,RE, 
WM/WT, 
ET, CCS

8 840681 เครื่องกังหันไอนํ้าและเครื่อง
กังหันไออื่นๆ ที่ใหกําลังเกิน 
40 เมกะวัตต

9M, SAU, 
PHL

RE

9 840999 สวนประกอบที่เหมาะสม
สําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญ
กับเครื่องยนตตามประเภท 
84.07 หรือ 84.08

9M, SAU, 
SGP

APC, ET, 
CCS

10 841011 เครื่องกังหันไฮดรอลิกและ
ลอนํ้า มีกําลังไมเกิน 1,000 
กิโลวัตต

9M, SAU, 
PHL

RE, ET, 
CCS

11 841012 เครื่องกังหันไฮดรอลิกและ
ลอนํ้า มีกําลังเกิน 1,000 
กิโลวัตต แตไมเกิน 10,000 
กิโลวัตต

SAU ET, CCS

ตารางที่ 1 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมหลัก ป 2554 (ตอ)
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พกิดัศุลกากร 
HS2002

รายการ ประเทศ ประเภท

12 841090 สวนประกอบกังหันไฮดรอลิก
และลอนํ้า รวมถึงเครือ่ง
ควบคุม (เรกูเลเตอร)

9M, SAU, 
PHL

RE, ET, 
CCS

13 841181 เครื่องกังหันกาซอื่นๆ มีกําลัง
ไมเกิน 5,000 กิโลวัตต

9M, SAU, 
PHL, QAT

RE, ET, 
CCS, 
OTH

14 841182 เครื่องกังหันกาซอื่นๆ มีกําลัง
เกิน 5,000 กิโลวัตต

9M, SAU, 
PHL, QAT

RE, ET, 
CCS, OTH

15 841861 เครื่องอุปกรณทําความเย็น 
หรือทําใหเย็นจนแข็งอื่นๆ 
รวม ฮีตปม

9M RE

16 841919 เครื่องทํานํ้ารอนแบบทํา
นํ้ารอนชั่วขณะหรือแบบทํา
นํ้ารอน เก็บสะสม ที่ไมใช
ไฟฟาอื่นๆ

9M, PHL RE

17 841950 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 9M, SAU, 
PHL

RE, ET, 
CCS

18 847989 เครื่องจักรและเครื่องกลอื่นๆ 9M, SGP APC, RE, 
WM/WT

19 850231 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาอื่นๆ 
ขับดวยลม

9M, PHL, 
SGP

RE

20 850410 บัลลาสต สําหรับหลอดไฟฟา
แบบดิสชารจ

SAU ET, CCS

ตารางที่ 1 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมหลัก ป 2554 (ตอ)
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พกิดัศุลกากร 
HS2002

รายการ ประเทศ ประเภท

21 853710 แปน แผง คอนโซล โตะ และ
ฐานรองรับอื่นๆ เพื่อควบคุม
ไฟฟา หรือเพื่อจายกระแส
ไฟฟา

9M, PHL RE

22 854140 กลอุปกรณกึ่งตัวนําแบบไว
แสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล 
รวมทัง้ไดโอดเปลงแสง (แอลอดีี)

9M, PHL, 
SGP

RE

23 900190 เสนใยนําแสง กลุมเสนใยนํา
แสง และเคเบิลนําแสง อื่นๆ 

9M RE

24 900290 เลนส ปริซึม กระจกเงา และ
วัตถุเชิงทัศนศาสตรอื่นๆ ทํา
ดวยวัสดุใดก็ตาม อื่นๆ 

9M RE

25 902730 สเปกโทรมิเตอร สเปกโทรโฟ
โตมิเตอร และสเปกโทรกราฟ 
ที่ใชรังสีทางแสง (รังสี
อัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็น
ได รังสีอินฟราเรด)

9M, SGP ET

26 903210 เทอรโมสแตต 9M, SAU, 
SGP

ET, CCS

หมายเหตุ:
a) 9M คือ กลุมเพื่อนสินคาดานสิ่งแวดลอม 9 ประเทศ, PHL คือ ฟลิปปนส, 
SAU คือ ซาอุดีอาระเบีย, QAT คือ กาตาร

ตารางที่ 1 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมหลัก ป 2554 (ตอ)
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b) ประเภทสนิคาดานสิง่แวดลอม: APT คอื สนิคาควบคมุมลภาวะทางอากาศ 
(Air Pollution Control), RE คือ สินคาพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy), ET คือ สินคาพลังงานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Energy), 
CCS คอื สินคากกัและเกบ็คารบอน (Carbon Capture and Storage), WM/
WT คือ สินคากลุมการจัดการนํ้าหรือการบําบัดนํ้า (Water Management/ 
Water Treatment) และ OTH คือ สินคาอื่น (Other)
ที่มา: Balineau and de Melo (2013: 700-701)

(2) การเจรจาระดับหลายฝาย
เนื่องจากประเทศสมาชิกองคการการคาโลกไมสามารถตกลงกัน

เรื่องขอบเขตสินคาดานสิ่งแวดลอมและวิธีการเจรจาสินคาดานสิ่งแวดลอมได 
ทําใหการเจรจาเปดเสรีการคาดานสิ่งแวดลอมชะงักประกอบกับประเทศ
สมาชิกองคการการคาโลกยังไมสามารถตกลงกันในเรื่องอื่นๆ ของการเจรจา
รอบโดฮา เชน เรื่องสินคาเกษตร ทําใหการเจรจารอบโดฮาหยุดลงตั้งแตป 
2554 การเจรจาการคาระดบัพหภุาคทีีไ่มคบืหนานี ้ทาํใหประเทศสมาชกิบาง
สวนหันไปเจรจาเปดเสรกีารคาสนิคาดานสิง่แวดลอมในเวทอีืน่ ดวยหวังวาผล
การเจรจาจะผลักดันใหการเจรจารอบโดฮาคืบหนา

ในการประชุมเศรษฐกิจที่เมืองดาวอส สวิตเซอรแลนด เมื่อวันที่ 
24 มกราคม 2557 ประเทศสมาชกิองคการการคาโลก 14 ประเทศ ซึง่ประกอบ
ดวย (1) กลุมเพื่อนสินคาดานสิ่งแวดลอม 9 ประเทศเดิม (2) ประเทศสมาชิก 
APEC อีก 3 ประเทศ ท่ีไมอยู ในกลุ มเพื่อนสินคาดานส่ิงแวดลอม คือ 
ออสเตรเลีย ฮองกง และสิงคโปร และ (3) ประเทศกําลังพัฒนาอีก 2 ประเทศ 
(จีน และคอสตาริกา) ไดแถลงเริ่มตนการเจรจาความตกลงสินคาดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Goods Agreement: EGA) ระดับหลายฝาย 
บนพื้นฐานรายการสินคาดานสิ่งแวดลอม 54 รายการของ APEC38 

38 Joint Statement Regarding Trade in Environmental Goods. European Commission (Jan. 24, 2014)
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การเจรจาระดับหลายฝายนี้เริ่มอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2557 โดยแบงการเจรจาออกเปน 2 ชวง ชวงแรกเปนการเจรจา
ยกเลิกภาษีนําเขาสินคาดานสิ่งแวดลอมตางๆ และชวงหลัง เปนการเจรจา
ยกเลิกอุปสรรคการคานอกจากภาษีนําเขา และการเจรจาเปดเสรีบริการดาน
สิ่งแวดลอม39 

ในการประชมุระดับรฐัมนตรขีองการเจรจาจัดทําความตกลง EGA 
เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ประเทศสมาชิกที่เขารวมเจรจาจัดทําความตกลง
ดังกลาว 18 ประเทศ40 ยังไมสามารถตกลงรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมได 
กอนการประชมุระดบัรฐัมนตร ีไดมกีารจดัทาํรายการสนิคาดานสิง่แวดลอมที่
คาดวาจะสามารถตกลงรวมกันไดรวมกวา 300 รายการ (Landing Zone, 
L-list) ในจํานวนสินคานี้แบงสินคาดานสิ่งแวดลอมออกเปน 2 กลุม คือ กลุม 
A มีประมาณกวา 250 รายการ เปนรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมที่คาดวา
ประเทศสมาชิกจะตกลงกันได และกลุม B คือ รายการสินคาดานสิ่งแวดลอม
ที่รอการตัดสินใจระดับรัฐมนตรี จักรยานเปนรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมที่
เปนประเดน็ทางการเมอืงมากทีส่ดุ จนีตองการใหจกัรยานอยูในรายการสนิคา
ดานสิ่งแวดลอม แตสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาไมเห็นดวย สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยโุรปในฐานะประธานรวมการเจรจาไดเพิม่เตมิรายการสนิคากลุม 
A สวนจีนไดยื่นรายการสินคาดานสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมในชวงทายการประชุม 
จนทําใหการเจรจาระดับรัฐมนตรียังไมสามารถตกลงกัน และไมชัดเจนวาการ
เจรจาความตกลง EGA จะดําเนินการตอไปอยางไร (Monkelbaan, 2017: 
597)

จนเดอืนมถินุายน 2560 ประเทศทีเ่ขารวมเจรจาจดัทาํความตกลง 
EGA11 ประเทศ จากจํานวน 18 ประเทศ นําโดยญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด 

39 Azevedo Welcomes Launch of Plurilateral Environmental Goods Negotiations, World Trade 

Organization (July 8, 2014)<https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/envir_08jul14_e.htm>

40 ออสเตรเลีย แคนาดา จีน คอสตาริกา สหภาพยุโรป ฮองกง ไอซแลนด อิสราเอล ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด 

นอรเวย สิงคโปร สวิตเซอรแลนด ลิกเตนสไตน ไตหวัน ตุรกี และสหรัฐอเมริกา
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และสหภาพยุโรป เรียกรองใหประเทศที่เหลือ
กลับมาเจรจาความตกลง EGA อีกครั้ ง 
(Monkelbaan, 2017: 597) อยางไรก็ตาม 
จนถึงปจจุบัน ยังไมมีความคืบหนาการเจรจา
ความตกลง

4.1.2 การเจรจาเปดเสรีการ
บริการดานสิ่งแวดลอม

การเจรจาเปดเสรกีารคาบรกิารเริม่ตัง้แตวัน
ที่ 1 มกราคม 2543 ตามที่กําหนดไวในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ 
(GATS)(built-in agenda)41 ตอมาเมื่อเปดรอบการเจรจาโดฮาป 2544 
การเจรจาเรื่องการคาบริการก็เปนสวนหนึ่งของการเจรจาดังกลาว 

เชนเดียวกับการเจรจาสินคาดานสิ่งแวดลอม การเจรจาเปดเสรี
การคาบริการดานสิ่งแวดลอมเริ่มตนจากการเจรจาระดับพหุภาคีภายใต
คณะมนตรีสําหรับการคาบริการ สมัยประชุมวิสามัญ และไดเปลี่ยนไปเจรจา
ระดับหลายฝายในป 2557

(1) การเจรจาภายใตคณะมนตรีสําหรับการคาบริการ 
สมัยประชุมวิสามัญ

แมวาการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานสิ่งแวดลอมมีปญหา
เรื่องนิยามสาขาบริการดานสิ่งแวดลอมไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปญหา
การนิยามสินคาดานสิ่งแวดลอมก็ตาม เนื่องจากสาขาการบริการดาน
สิ่งแวดลอมเปนสาขาหนึ่งในรายการจําแนกสาขาการบริการรวม 12 สาขา42 
ตามระบบการจําแนกผลิตภัณฑกลางของสหประชาชาติ (UN Provisional 
Central Product Classification: CPC) โดยจําแนกสาขาบริการดาน
สิ่งแวดลอมออกเปน 4 ประเภทตามการจัดการมลพิษ คือ (1) บริการบําบัด

41 ขอ 19 วรรค 1  ความตกลง GATS

42 MTN/GNS/W/120
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นํ้าเสีย (Sewage) (2) บริการกําจัดของเสีย (Refuse Disposal) (3) บริการ
สุขอนามัย (Sanitation) (4) บริการอื่นๆ (Other) ซ่ึงรวมถึงบริการบําบัด
ไอเสีย (Cleaning of exhaust gases) บริการลดมลภาวะทางเสียง (Noise 
abatement services) บริการคุมครองธรรมชาติและที่ดิน (Nature and 
land protection service) และบรกิารคุมครองสิง่แวดลอมดานอืน่ๆ (Other 
environmental protection services) แตวาประเทศสมาชกิตางเหน็วาการ
จําแนกประเภทบริการน้ันมีขอเสียหลายประการ เชน เปนสาขาบริการท่ี
เก่ียวของกบัปญหามลภาวะหลกัเพยีงบางสวน ครอบคลมุเฉพาะมลภาวะทาง
นํ้า และมลภาวะดานขยะมูลฝอย เปนสาขาบริการที่จํากัดเฉพาะการแกไข
ปญหามลภาวะที่แหลงมลพิษ (end-of-pipe) ไมไดครอบคลุมถึงบริการ
ดานการปองกนัมลภาวะและการจัดการทรพัยากรอยางยัง่ยนื เปนสาขาบรกิาร
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการแบบครั้งเดียว ไมไดครอบคลุมถึงการใหบริการ
อยางตอเนื่อง และเปนสาขาบริการที่ไมไดครอบคลุมถึงการใหบริการแกการ
ผลิตโดยตรง (Kim, 2006: 532 citing Andrew, 2003)

ประเทศตางๆ ไดยื่นขอเสนอปรับปรุงการจําแนกสาขาบริการ
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันมากขึ้น แตประเทศสมาชิกยังไม
สามารถตกลงเรือ่งการจําแนกสาขาบรกิารส่ิงแวดลอมได ขอเสนอการปรับปรงุ
การจาํแนกสาขาบรกิารสิง่แวดลอมทีไ่ปไกลมากทีส่ดุคอื ขอเสนอของสหภาพยโุรป 

สหภาพยุโรปจาํแนกสาขาบรกิารสิง่แวดลอมองิตามนยิามบรกิาร
ดานสิ่งแวดลอมของ OECD และ Eurostat ที่ใหความหมายของบริการ
สิ่งแวดลอมวา เปนบริการที่ใหการคุมครองสิ่งแวดลอมดานตางๆ ท้ังทางนํ้า 
ขยะมูลฝอย อากาศ ดิน เสียง ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริการสิ่งแวดลอม 
อื่นๆ โดยจําแนกสาขาบริการดานสิ่งแวดลอมออกเปน 3 ประเภท 

ประเภทแรกคือ การจัดการมลพิษ (Pollution Management) 
กลุมนีไ้ดรวมสาขาบริการทีต่างเหน็กนัวาเปนบรกิารดานสิง่แวดลอม เชน การ
ออกแบบวิศวกรรมดานสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษทางอากาศ การตรวจ 
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การวเิคราะห และการประเมนิทางสิง่แวดลอม (environmental monitoring, 
analysis and assessment) บริการบําบัดดานสิ่งแวดลอมทางดิน นํ้าผิวดิน 
และนํ้าบาดาล (environment remediation services for soil, surface 
water and ground water) การลดมลภาวะทางเสียงและการสั่นสะเทือน 
(noise and vibration abatement) การเกบ็ การจัดการ การทิง้ขยะมลูฝอย 
(Solid waste collection, treatment, and disposal, including 
hazardous and standard waste) 

ประเภทที่สองคือ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑที่เอื้อตอสิ่งแวดลอม 
(Cleaner Technologies and Products) รวมถึงบริการที่ชวยใหการผลิตมี
การใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
(cleaner technologies and products, including services for cleaner 
and resource-efficient production and operation processes) 

ประเภทที่สามคือ บริการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
(Resource Management) รวมถึงบริการพลังงานหมุนเวียน (renewable 
energy services) และบริการดานปาไมและการเกษตรอยางยั่งยืน 
(sustainable and forestry services)

จากนิยามบริการสิ่งแวดลอมดังกลาว ขอเสนอของสหภาพยุโรป
ไดจําแนกบริการสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมถึงบริการสิ่งแวดลอมตลอดวัฎจักร
ของนํา้ บรกิารการคุมครองและอนรุกัษดนิ ระบบนเิวศ และความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ประเทศทีส่นบัสนนุขอเสนอของสหภาพยโุรปไดแก สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา และญี่ปุน เนื่องจากประเทศเหลานี้ไดรับประโยชนจากการเปดเสรี
การคาบริการส่ิงแวดลอมท่ีมีการขยายการจําแนกสาขาบริการส่ิงแวดลอม
ออกไป สวนประเทศสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาก็เล็งเฉพาะประโยชน
ทีจ่ะไดรับจากการเขาถงึตลาดบรกิารสิง่แวดลอมสาขาอืน่ๆ (Kim, 2006: 532)
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จากขอเสนอการจําแนกสาขา
บรกิารดานสิง่แวดลอมทีย่ืน่ในการเจรจา อาจ
จําแนกสาขาบริการดานสิ่งแวดลอมไดเปน 2 
กลุม สาขาบรกิารดานสิง่แวดลอมหลกั (Core 
services) และสาขาบริการดานสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวเนื่อง (Related services)

กลุมสาขาบริการดานสิ่งแวดลอมหลักนี้ จะประกอบดวยสาขา
บริการควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย (Pollution management) 
และสาขาเทคโนโลยทีีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
(Cleaner technologies and resource management)

สวนกลุมสาขาบริการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเน่ือง จะประกอบ
ดวยบริการทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัการใหบรกิารดานสิง่แวดลอม เชน บรกิารทางธรุกจิ 
บริการกอสราง บริการทางวิศวกรรม และบริการการศึกษา 

ขอวิจารณหนึ่งเกี่ยวกับการจําแนกสาขาบริการดานสิ่งแวดลอม
ออกเปนกลุมสาขาบริการดานสิ่งแวดลอมหลัก และกลุมสาขาบริการดาน
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเนื่อง (core and cluster) คือ แมวาการจําแนกกลุมสาขา
บริการดานสิง่แวดลอมดังกลาวจะสามารถจําแนกสาขาบรกิารดานสิง่แวดลอม
ตางๆ แยกจากกัน แตการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานสิ่งแวดลอมโดยมี
การจาํแนกสาขาบริการดานสิง่แวดลอมแบบนี ้อาจทาํใหประเทศสมาชกิมขีอ
ผูกพันบางอยางที่ไมไดคาดหมายไว ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการเสนอใหมีจัดทํา
รายการสาขาบริการที่เก่ียวเนื่องกับบริการดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน เพื่อ
ใหประเทศสมาชิกตางๆ ทราบไดอยางแนชัดวา ไดผูกพันสาขาบริการใด 
(Vikhlyaev, 2004:113)
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นอกจากนี้ แมวาประเทศสมาชิกจะมุงเจรจาประเด็นการจําแนก
สาขาบริการดานสิ่งแวดลอม แตประเทศสมาชิกไมจําเปนตองผูกพันตามการ
จาํแนกสาขาบรกิารดานสิง่แวดลอมดังกลาว ประเทศสมาชกิอาจใชการจาํแนก
สาขาบริการดานสิ่งแวดลอมแบบอื่นได อยางไรก็ตาม การนิยามสาขาบริการ
ดานสิ่งแวดลอมกันใหมเพื่อใชแทนระบบจัดจําแนกสาขาผลิตภัณฑกลางของ
สหประชาชาตน้ีิอาจทาํใหมปีญหาการเปลีย่นแปลงแกไขขอผกูพนัการเปดเสรี
การคาบริการที่ไดจากการเจรจารอบอุรุกวัย (Kim, 2006: 533 citing 
UNCTAD, 2003)

(2) การเจรจาระดับหลายฝาย: ความตกลงการคาดานบริการ 
(TISA)

ความไมคบืหนาของการเจรจาเปดเสรกีารคาบรกิาร ในการเจรจา
รอบโดฮา ทําใหประเทศสมาชิกบางสวนในชื่อ Really Good Friends of 
Services แยกออกมาเจรจาจัดทําความตกลงเปดเสรีการคาบริการฉบับใหม
คือ ความตกลงการคาดานบริการ (Trade in Services Agreement: TISA) 
เมื่อเดือนตุลาคม 255743 

การเจรจาความตกลง TISA ในชวงแรกเนนเรื่องกรอบการจัดทํา
กฎระเบียบกํากับมาตรการของรัฐที่สงผลตอการคาบริการ เชน รัฐวิสาหกิจ 
และเรื่องรูปแบบการเปดเสรีการคาบริการ เชน การยื่นตารางขอผูกพันสาขา
การบริการแบบ Positive List หรือ Negative List หรือแบบผสม

แมวาการเจรจาความตกลงTISA ยังไมแลวเสร็จ แตมีรางความ
ตกลงฉบับเดือนเมษายน 255844 เผยแพรในวิกิลีกส (Wikileaks) เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 รางความตกลงฉบับนี้ประกอบดวย 4 ภาคคือ ภาคแรก 
บทบัญญัติทั่วไป (General Provisions) ภาคที่สอง การยื่นตารางขอผูกพัน 

43 ประกอบดวย ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา สหภาพยุโรป ฮองกง ไอซแลนด อิสราเอล ญี่ปุน 

เกาหลีใต ลิกเตนสไตน เม็กซิโก นิวซีแลนด ปากีสถาน ปานามา ปารากวัย เปรู สวิตเซอรแลนด ไตหวัน ตุรกี และ

สหรัฐอเมริกา

44 https://wikileaks.org/tisa/core/TiSA-Core-Text.pdf
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(Scheduling Commitments) ภาคที่สาม 
กฎระเบียบใหม (New and Enhanced 
Disciplines) และภาคที่สี่ บทบัญญัติดาน
สถาบนั (Institutional Provisions) โดยทัว่ไป
แลว ร างความตกลงดังกลาว มีลักษณะ
โครงสรางคลายกับความตกลง GATS และ
บทบัญญัติตางๆ ยังติดเล็บจํานวนมาก นั่นคือ 
ประเทศสมาชิกยังตกลงกันไม ได   รวมทั้งยังไม มี
รายละเอยีดบทบญัญัตเิทาใดนัก

รางความตกลง TISA
บทบัญญัติตามรางความตกลง TISA ที่สําคัญมีอยางนอย 3 เรื่อง คือ 

(1) หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) (2) หลักการ
เขาถึงตลาด (Market Access) และ (3) หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favoured Nation)

หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ในสวนของหลักการประบัติเยี่ยงคนชาติ รางความตกลง TISA ใชวิธี

การเปดเสรีสาขาการบริการแบบ Negative List คือ ประเทศสมาชิกจะตอง
ปฏบิตักิบัผูใหบริการหรอืบรกิารของประเทศสมาชกิใหไดรบัความอนเุคราะห
ไมนอยกวาการปฏิบัติกับผูใหบริการหรือบริการที่เหมือนกันของประเทศ
สมาชิกเองทุกสาขาการใหบริการ45 การเปดเสรีสาขาการบริการแบบ 
Negative List นี้ แตกตางไปจากความตกลง GATS ที่ใชหลักการประติบัติ
เยีย่งคนชาตเิฉพาะสาขาบรกิารทีป่ระเทศสมาชิกไดผกูพนัไวในตารางขอผกูพนั
เฉพาะเทานั้น (Positive List) แมวารางความตกลง TISA ยังเปดใหประเทศ
สมาชิกสามารถกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติ  (Condit ions and 

45 ขอ I-4 (National Treatment) ของรางความตกลง TISA
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Qualifications) ของการประติบัติเยี่ยงคนชาติไดเชนเดียวกับความตกลง 
GATS แตรางความตกลง TISA ใหประเทศสมาชกิกาํหนดเงือ่นไขและคณุสมบตัิ
ไดเฉพาะตามมาตรการที่ประเทศสมาชิกใชอยูในวันที่ความตกลง TISA มีผล
ใชบังคับเทาน้ัน (Standstill)46 นอกจากนี้ หากประเทศสมาชิกไดแกไข
มาตรการทีก่าํหนดไวในตารางขอผกูพนัใหสอดคลองกบัหลกัการประบัตเิยีย่ง
คนชาติมากขึ้นในภายหลัง ประเทศสมาชิกไมสามารถแกไขมาตรการน้ันให
กลับมาขัดแยงกับหลักการประบัติเยี่ยงคนชาติไดอีก47 การกําหนดเชนนี้ ยิ่ง
ทาํใหการเปดเสรกีารคาบรกิารเพิม่ขึน้เรือ่ยไป (Ratchet) อยางไรกต็าม ความ
ตกลง TISA ยังเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการที่ตองการสงวน
การใชไวไดในตารางขอผูกพันที่จัดขึ้นใหมของประเทศสมาชิกได48 

หลักการเขาถึงตลาด
ในสวนของหลกัการการเขาถงึตลาด รางความตกลง TISA ยงัคงกาํหนด

ใหใชการเปดเสรีการคาบริการแบบ Positive List เชนเดียวกับความตกลง 
GATS กลาวคือ ใหประเทศสมาชิกกําหนดสาขาการบริการที่ใหการปฏิบัติกับ
ผู ใหบริการและบริการของประเทศสมาชิกอื่น ไมดอยไปกวาขอกําหนด 
ขอจํากัด และเงื่อนไขที่ไดตกลงกันและระบุไวในตารางขอผูกพัน49 และ
ยังอนุญาตใหประเทศสมาชิกใชมาตรการขอจํากัดการเขาถึงตลาดทางดาน
ปริมาณทั้ง 6 ประเภทเชนดียวกับความตกลง GATS50  

หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง
ในสวนของหลักการประบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง 

ประเทศสมาชกิยงัไมสามารถตกลงกนัไดวาจะใหมหีลกัการ MFN ในรางความ
ตกลง TISA หรือไม จะกําหนดขอยกเวนหลักการ MFN อยางไร ตลอดจนการ

46 ขอ II-2 วรรค 2 ของรางความตกลง TISA

47 ขอ II-2 วรรค 3 ของรางความตกลง TISA

48 ขอ II-2 วรรค 4 ของรางความตกลง TISA

49 ขอ I-3 วรรค 1 ของรางความตกลง TISA

50 ขอ I-3 วรรค 2 ของรางความตกลง TISA
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กําหนดขอยกเวนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจจากหลักการ MFN ยกตัวอยาง
เชน สวติเซอรแลนด สหภาพยโุรป และนอรเวย ไมตองการใหมหีลกัการ MFN 
ยกเวนจะไดกําหนดการยกเวนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจจากหลักการ MFN 
ประกอบ สวิตเซอรแลนด สหภาพยุโรป และนอรเวยเสนอใหไมใชหลักการ 
MFN กบัการรวมกลุมทางดานเศรษฐกจิในอดตีและทีก่าํลงัจะมผีลใชบังคับใน
ปจจุบัน สวนตุรกีเสนอใหไมใชหลักการ MFN กับการรวมกลุมทางดาน
เศรษฐกจิในอนาคตดวย ขณะทีส่หรฐัอเมรกิาเสนอใหไมมบีทบญัญตัเิรือ่งการ
รวมกลุมทางดานเศรษฐกิจในรางความตกลง TISA 

ภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม
นอกจากรางความตกลงฉบับเดือนเมษายน 2558 แลว วิกิลีกสยังได

เผยแพรภาคผนวกวาดวยบรกิารดานสิง่แวดลอม (Annex on Environmental 
Services) ในเดือนธันวาคม 255851 ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของรางความ
ตกลง TISA52 ภาคผนวกนี้ใชกับมาตรการของประเทศสมาชิกที่สงผลตอการ
คาบริการดานสิ่งแวดลอม53 แตไมรวมถึงมาตรการของประเทศสมาชิกที่เกี่ยว
กับบริการนํ้า (Prov.180000)54 

ภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอมนี้จํากัดสาขาบริการดาน
สิง่แวดลอมไวเฉพาะสาขาบรกิารดานสิง่แวดลอม (Prov.94) ตามระบบจาํแนก
ผลิตภัณฑกลางของสหประชาชาติ (CPC) ซึ่งประกอบดวยสาขาบริการ
การกาํจดัของเสีย สาขาบรกิารการกาํจดัขยะมูลฝอย สาขาบริการดานอนามยั 
และสาขาบริการการคุมครองสิ่งแวดลอมอื่นๆ55 โดยไมรวมถึงสาขาบริการ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (public utilities supplying 
environmental services)56 

51 https://wikileaks.org/tisa/document/201412_Annex-on-Environmental-Services

52 ขอ … ภาคผนวก (Article [..]: Annexes) ของรางความตกลง TISA

53 ขอ 1 (a) ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม

54 ขอ 1 (b) ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม

55 ขอ 1 (a) ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม

56 ขอ 1 (c) ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม
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แมวาภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอมนี้จะรับรองสิทธิของ
ประเทศสมาชิกในการใชมาตรการกํากับดูแลบริการดานสิ่งแวดลอมภายใน
อาณาเขตของประเทศสมาชิกเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางดานนโยบายของ
ประเทศสมาชกิกต็าม57 แตภาคผนวกดานสิง่แวดลอมไดจาํกดัสทิธขิองประเทศ
สมาชกิในการใชมาตรการกาํกบัดูแลสาขาบริการดานสิง่แวดลอมมากกวาสาขา
บริการอืน่ๆ ทัง้ในสวนของหลกัการประติบติัเยีย่งคนชาต ิหลกัการเขาถงึตลาด 
และหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง

หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ในเรื่องการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ขณะท่ีรางความตกลง TISA 

ยังอนุญาตใหประเทศสมาชิกใชมาตรการที่ขัดกับหลักการประติบัติเยี่ยงคน
ชาติได หากไดกําหนดมาตรการเหลานั้นไวในตารางขอผูกพัน โดยมาตรการ
นั้นอาจเปนมาตรการที่ยังไมบังคับใชก็ได แตภาคผนวกวาดวยบริการดาน
สิง่แวดลอมน้ีหามใชมาตรการดังกลาวกบัการคาบรกิารรปูแบบที ่1 ถึงรปูแบบ
ที ่358 หมายความวา ในสวนมาตรการทีส่งผลตอการคาบรกิารดานสิง่แวดลอม
รูปแบบที่ 1 ถึงรูปแบบที่ 359 นั้น ประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการที่ขัดแยง
กบัหลักการประตบิตัเิยีย่งคนชาตไิวในตารางขอผกูพันไดเฉพาะมาตรการทีใ่ช
อยูในวนัทีค่วามตกลง TISA มผีลใชบงัคบัเทานัน้ แมมคีวามจาํเปนในภายหลงั
ทีต่องออกมาตรการทีก่าํกบัการใหบรกิารในสาขาบรกิารดานสิง่แวดลอมทีข่ดั
กับหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ประเทศสมาชิกไมสามารถกระทําได

57 ขอ 2 ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม

58 ขอ 3 ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม

59 การคาบริการรูปแบบที่ 1 (mode 1) การคาขามพรมแดน (cross-border supply) เปนกรณีที่ผูใหบริการและ

ผูรับบริการอยูคนละประเทศ เชน บริการใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอมออนไลน  การคาบริการรูปแบบที่ 2 (mode 

2) การไปรับบริการตางประเทศ (consumption abroad) เปนกรณทีีผู่รบับรกิารไปรบับริการในประเทศผูใหบรกิาร 

เชน การสงขยะไปกําจัดในตางประเทศ การคาบริการรูปแบบท่ี 3 (mode 3) การตั้งนิติบุคคล (commercial 

presence) เปนกรณีที่ผูใหบริการไปตั้งสํานักงานสาขาหรือนิติบุคคลใหบริการยังประเทศที่ผูรับบริการ เชน ผูให

บริการตางประเทศมาตั้งบริษัทใหบริการกําจัดขยะภายในประเทศ และการคาบริการรูปแบบที่ 4 (mode 4) บุคคล

ธรรมดา (presence of natural person) เชน วิศวกรสิ่งแวดลอมเขามาใหบริการการปรึกษาในประเทศผูรับบริการ



46 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

หลักการเขาถึงตลาด
ในสวนของการเขาถึงตลาด ขณะที่รางความตกลง TISA อนุญาตให

ประเทศสมาชิกกําหนดขอจํากัดการเขาถึงตลาด 6 ประเภท ไวในตาราง
ขอผูกพันได แตภาคผนวกวาดวยสาขาบริการน้ี ไดเพ่ิมเติมขอจํากัดเรื่อง
บทบัญญัติ ขอจํากัด และเงื่อนไขการเขาถึงตลาดคือ สําหรับการคาบริการ
รูปแบบที่ 1 ถึงรูปแบบที่ 3 ของสาขาบริการดานสิ่งแวดลอม ประเทศสมาชิก
กําหนดขอจํากัดไดเฉพาะมาตรการที่ใชในวันที่รางความตกลงมีผลใชบังคับ
เทานั้น60 

นอกจากน้ี ภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอมยังกําหนดให
ประเทศสมาชิกเปดเสรีการคาบริการรูปแบบที่ 4 (การเคลื่อนยายบุคคล
ธรรมดา) ไวอยางชัดเจน กําหนดใหประเทศสมาชิกเปดเสรีการเคลื่อนยาย
พนักงานภายในบริษัทที่เขามาใหบริการดานสิ่งแวดลอม และยังใหประเทศ
สมาชิกพยายามเปดเสรีการใหบริการตามสัญญาโดยบุคคลธรรมดา และการ
ใหบริการของผูใหบริการวิชาชีพอีกดวย61 

หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง
ในสวนของการประติบัติเยีย่งชาติทีไ่ดรบัความอนเุคราะหยิง่ ขณะทีใ่น

รางความตกลง TISA ประเทศสมาชิกยังตกลงเร่ืองขอยกเวนหลักการ MFN 
ไมได แตในภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอมนี้ กลับกําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา หามประเทศสมาชิกยกเวนการใชหลักการ MFN กับการคาบริการ
สาขาสิ่งแวดลอม62 

4.2 ความตกลงเปดเสรีการคาระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี
นอกจากการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม

ระดับพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกแลว การเจรจาเปดเสรีการคาสินคา

60 ขอ 4 (b) ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม

61 ขอ 5 ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม

62 ขอ 6 ของภาคผนวกวาดวยบริการดานสิ่งแวดลอม
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และบริการดานสิ่งแวดลอมยังดําเนินการใน
ความตกลงการคาระดับภูมิภาคอีกดวย โดย
เฉพาะความรวมมือทางดานเศรษฐกิจเอเชีย-
แปซิฟ ก  (As ia -Pac ific  Economic 
Cooperation: APEC) และความตกลงหุน
สวนเศรษฐกิจภาคพืน้แปซฟิก (Trans-Pacific 
Partnership: TPP)

4.2.1 ความรวมมอืดานเศรษฐกจิ
เอเชีย-แปซิฟก 

นับแตกลางครสิตทศวรรษ 1990 ความรวมมอืดานเศรษฐกจิภาค
พื้นเอเชีย-แปซิฟก (APEC) ไดมีสวนเปดเสรีการคาดานสิ่งแวดลอม ในเดือน
พฤศจิกายน 2554 ผูนําประเทศสมาชิก APEC 21 ประเทศ ซึ่งประกอบดวย
ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลัม แคนาดา ชิลี จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุน 
เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลิปปนส รัสเซีย 
สิงคโปร ไตหวัน ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ไดประกาศจัดทํารายการ
สินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการเติบโตที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืนใหแลวเสร็จภายใน 1 ป พรอม
ทัง้กาํหนดเปาหมายใหลดอตัราภาษีนาํเขาทีเ่รยีกเกบ็จรงิไดไมเกนิกวารอยละ 
5 ภายในป 2558 รวมถึงยกเลิกอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี และขอ
กําหนดการใชชิ้นสวนภายในประเทศ (Local content requirements)63 

 ตอมาในการประชุม APEC ในเดือนกันยายน 2555ที่ เมือง
วลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซีย ประเทศสมาชิก APEC ไดแถลงรายการสินคา

63  Asia-Pacific Economic Cooperation, 2011 Leader’ Declaration, The Honolulu Declaration: Toward 

a Seamless Regional Economy, 12-13 November 2011.<https://www.apec.org/Meeting-Papers/

Leaders-Declarations/2011/2011_aelm>
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ดานสิ่งแวดลอมจํานวน 54 รายการที่ตกลงกันเก็บภาษีนําเขาไมเกินกวา
รอยละ 5 ภายในป 255864 (ดู ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC

HS Code รายละเอียด

1 441872 แผงไมปูพ้ืนที่ประกอบแลว อื่นๆ หลายช้ันจากไมไผ 
Assembled flooring panel: Other, Multilayer, of 
Bamboo

2 840290 สวนประกอบบอยเลอรกําเนิดไอนํ้าหรือไออื่นๆ 
Parts of steam or other vapour generating boilers

3 840410 เคร่ืองจักรโรงงานที่เปนเคร่ืองชวยสําหรับใชงานรวมกับ
บอยเลอรตามประเภท 84.02 หรือ 84.03 
Auxiliary plant for use with boilers of heading 84.02 
or 84.03

4 840420 เครื่องควบแนนสําหรับหนวยจายกําลังไอนํ้าหรือไออื่นๆ 
Condensers for steam or other vapour power unit 

5 840490 สวนประกอบของของตามประเภทยอย 840410 และ 
840420 
Parts of HS 840410 and HS 840420

6 840690 สวนประกอบกังหันไอนํ้าและเครื่องกังหันไออื่นๆ 
Parts of steam turbine and other vapour turbines

7 841182 เครื่องกังหันกาซอื่นๆ ที่มีกําลังเกิน 5,000 กิโลวัตต 
Other gas turbines, of a power exceeding 5,000 kw

64 Asia-Pacific Economic Cooperation, 2012 Leader’ Declaration, The Vladivostok Declaration: 

Integrate to Grow, Innovate to Prosper, 8-9 September 2012.<https://www.apec.org/Meeting-Papers/

Leaders-Declarations/2012/2012_aelm>
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HS Code รายละเอียด

8 841199 สวนประกอบกังหันกาซอื่นๆ
Parts of other gas turbines

9 841290 สวนประกอบเครื่องยนตและมอเตอรอื่นๆ
Parts of other engines and motors (of 84.12)

10 841780 เตาเผา ไมใชไฟฟา
Incinerators, non-electric

11 841790 สวนประกอบของของประเภทยอย 84.17
Parts (of 84.17)

12 841919 เคร่ืองทํานํ้ารอนแบบทํานํ้ารอนชั่วขณะ หรือแบบทํา
นํ้ารอนเก็บสะสม ที่ไมใชไฟฟา อื่นๆ
Instantaneous or storage water heaters, 
non-electric: other 

13 841939 เครื่องทําใหแหง
Dryers

14 841960 เครื่องจักรสําหรับทําอากาศหรือกาซใหเปนของเหลว
Machinery for liquefying air and other gases

15 841989 เครื่องจักร เคร่ืองจักรโรงงานหรือเครื่องอุปกรณหอง
ปฏิบัติการ สําหรับใชกระทํากับวัตถุ โดยกรรมวิธีที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ
Machinery, plant or laboratory equipment, for the 
treatment of materials by a process involving a 
change of temperature

16 841990 สวนประกอบของของประเภท 84.19
Parts (of 84.19)

ตารางที่ 2 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC (ตอ)
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HS Code รายละเอียด

17 842121 เครือ่งจักรหรอืเครือ่งอปุกรณทีใ่ชกรองของเหลวหรอืทาํให
ของเหลวบริสุทธิ์ สําหรับกรองนํ้าหรือทําใหนํ้าบริสุทธิ์
Filter of purifying machinery and apparatus for 
liquids: For filtering of purifying water

18 842129 เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใชกรองของเหลวงหรือ
ทําใหของเหลวบริสุทธิ์อื่นๆ
Filtering or purifying machinery and apparatus for 
liquids: Other

19 842139 เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใชกรองกาซหรือทําใหกาซ
บริสุทธิ์อื่นๆ
Filtering or purifying machinery and apparatus for 
gases: Other

20 842199 สวนประกอบ
Parts

21 847420 เครื่องยอยหรือเครื่องบด
Crushing or grinding machines

22 847982 เครื่องผสม นวด ยอย บด รอน ทําใหเปนเนื้อเดียวกัน 
อิมัลซิฟาย หรือกวน
Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, 
sifting, homogenising, emulsifying or stirring 
machines

23 847989 เครือ่งจักรและเคร่ืองใชกลทีมี่หนาทีก่ารทาํงานเปนเอกเทศ 
ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้
Machine and mechanical applicances having 
individual funtions, nesoi in Chapet 84, other

ตารางที่ 2 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC (ตอ)
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HS Code รายละเอียด

24 847990 สวนประกอบของของประเภท 84.79
Parts (of 84.79)

25 850164 เครือ่งกาํเนดิไฟฟากระแสสลบั (อลัเทอรเนเตอร) ท่ีใหกาํลงั
เกิน 750 เควีเอ
AC generators (alternators) of an output exceed 
750 kVA

26 850231 ชุดกําเนิดไฟฟาอื่นๆ ที่ขับดวยกําลังลม
Wind-powered generating sets

27 850239 ชุดกําเนิดไฟฟาอื่นๆ
Other generating sets 

28 850300 สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับ
เครื่องจักรตามประเภท 85.01 หรือ 85.02
Parts suitable for use solely or principally with the 
machines of heading 85.01 or 85.02

29 850490 สวนประกอบหมอแปลงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิด
อยูคงที่ (สแตติกคอนเวอรเตอร) และตัวเหนี่ยวนํา
Parts of electrical transformers, static converters 
and inductors

30 851410 เตาเผาและเตาอบ แบบทําความรอนโดยความตานทาน
Resistance heated furnaces and ovens

31 851420 เตาเผาและเตาอบทีท่าํงานโดยการเหนีย่วนาํ หรอืโดยการ
สูญเสียไดอิเล็กทริก
Furnaces and ovens functioning by inducing or 
dielectric loss

ตารางที่ 2 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC (ตอ)
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HS Code รายละเอียด

32 851430 เตาเผาและเตาอบอื่นๆ
Other furnaces and ovens

33 851490 สวนประกอบเตาเผาและเตาอบ
Parts

34 854140 กลอปุกรณกึง่ตัวนาํแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอกิเซลลจะ
ประกอบขึน้เปนโมดลูหรอืทาํเปนแผงหรอืไมกต็าม รวมทัง้
ไดโอดเปลงแสง (แอลอีดี)
Photosensitive semiconductor devices, including 
photovoltaic cell whether or not assembles in 
modules or made up into panel; light emitting 
diodes

35 854390 สวนประกอบของเครือ่งจกัรไฟฟาและเครือ่งอปุกรณไฟฟา 
ซึ่งมีหนาที่การทํางานเปนเอกเทศ ที่ไมไดระบุหรือรวมไว
ในที่อื่นในตอน 85
Parts of electrical machines and apparatus, having 
individual functions, neosi in Chapter 85

36 901380 เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องใชเชิงทัศนศาสตรที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่น
Optical devices, appliances and instruments, nesoi

37 901390 สวนประกอบและเครื่องใชประกอบ สําหรับเครื่องมือ 
อุปกรณ เครื่องใชอุปกรณเชิงทัศนศาสตร ที่ไมไดระบุหรือ
รวมไวในที่อื่น
Parts and accessories for optical devices, 
appliances and instruments, nesoi

ตารางที่ 2 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC (ตอ)
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HS Code รายละเอียด

38 901580 อุปกรณและเคร่ืองใชในการสํารวจ ใชในทางอุทกศาสตร 
สมทุรศาสตร อทุกวทิยา อตุุนยิมวทิยา หรอืทางธรณฟีสกิส
Surveying, hydrographic, oceanographic, 
hydrological, meteorological or geophysical 
instruments and appliances

39 902610 อุปกรณและเครื่องอุปกรณ สําหรับวัดหรือตรวจสอบ
การไหลหรือระดับของของเหลว
Instruments and apparatus: For measuring or 
checking the flow or level of liquids

40 902620 อปุกรณและเคร่ืองอปุกรณ สาํหรับวดัหรอืตรวจสอบความดนั 
Instruments and apparatus: For measuring or 
checking pressure

41 902680 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอื่นๆ
Other instruments or apparatus

42 902690 สวนประกอบและอปุกรณประกอบ ของอปุกรณและเครือ่ง
อุปกรณ สําหรับวัดหรือตรวจสอบการโฟลว ระดับ 
ความดัน หรือเรื่องอื่นๆ ของของเหลวหรือกาซ
Parts and accessories. Of instruments and 
apparatus for measuring or checking the flow, 
level, pressure or other variables of liquids or 
gases

43 902710 เครื่องวิเคราะหกาซหรือควัน
Gas or smoke analysis apparatus

44 902720 โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส
Chromatographs and electrophoresis instruments

ตารางที่ 2 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC (ตอ)
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HS Code รายละเอียด

45 902730 สเปกโทรมเิตอร สเปกโทรโฟโตมเิตอร และสเปกโทรกราฟ 
ทีใ่ชรงัสทีางแสง (รงัสอีลัตราไวโอเลต รงัสท่ีีมองเหน็ได รงัสี
อินฟราเรด)
Spectrometers, spectrophotometers and 
spectrographs using optical radiations (UV, visible, 
IR)

46 902750 อุปกรณและเคร่ืองอุปกรณอื่นๆ ที่ใชรังสีทางแสง (รังสี
อัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได รังสีอินฟราเรด)
Other instruments and apparatus using optical 
radiations (ultraviolet, visible, infrared)

47 902780 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอื่นๆ (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสี
ที่มองเห็นได รังสีอินฟราเรด)
Other instruments and apparatus (ultraviolet, 
visible, infrared)

48 902790 ไมโครตอม รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณประกอบ
Microtomes; Parts and accessories

49 903149 อปุกรณและเคร่ืองใชเชิงทศันศาสตร (โพรไฟลโพรเจกเตอร)
Other optical instruments and appliances; profile 
projectors

50 903180 อุปกรณ เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรอื่นๆ ที่ใชวัดหรือ
ตรวจสอบ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้
Others measuring or checking instruments, 
appliances and machines, nesoi in Chapter 90

51 903190 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของของในประเภทที่ 
9031 
Parts and accessories of heading 9031

ตารางที่ 2 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC (ตอ)
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HS Code รายละเอียด

52 903289 อุปกรณและเครื่องอุปกรณสําหรับบังคับหรือควบคุมโดย
อัตโนมัติ (ไมรวมเทอรโมสแตต, มาโนสแตต และแบบ
ไฮดรอลิก)
Automatic regulating or controlling instuments 
and apparatus (excluding thermostats, manostats 
and hydraulic types)

53 903290 สวนประกอบและอปุกรณประกอบของอปุกรณและเครือ่ง
อุปกรณสําหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ
Part and accessories of automatic regulating or 
controlling instruments and apparatus

54 903300 สวนประกอบและอปุกรณประกอบ (ทีไ่มไดระบหุรอืรวมไว
ในทีอ่ืน่ในตอนนี)้ สาํหรบัเครือ่งจกัร เครือ่งใช อปุกรณ หรอื
เครื่องอุปกรณในตอนที่ 90
Parts and accessories (nosoi in Chapter 90) for 
machines, appliances, instruments or apparatus 
of Chapter 90

หมายเหตุ: nesoi คือ Not Elsewhere Specified or Included 
ที่มา: Vossenaar (2016)

รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC นี้ รวมถึงสินคาเทคโนโลยี
สะอาดและพลังงานหมุนเวียน เชน แผงพลังงานแสงอาทิตย (Solar panels) 
และกังหันลม การบําบัดนํ้าเสีย การจัดการขยะ และเทคโลยีควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ เชน อปุกรณการฆาเชือ้ดวยรงัสอีลัตราไวโอเลต (UV disinfection 
equipment) เครือ่งฟอกไอเสยี (Catalytic converters) เตาเผาขยะ (Waste 
incinerators) อยางไรก็ตาม รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC เนน
เฉพาะสินคาและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมหลัก แตไมรวมถึงสินคาท่ีเอื้อตอ
สิ่งแวดลอม (EEPs) เชน รถยนตไฮบริด หรือเครื่องซักผาประหยัดพลังงาน

ตารางที่ 2 รายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC (ตอ)
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การจัดทํารายการสินคาดานสิ่งแวดลอมของ APEC สงผลอยางนอย 2 
ประการตอการเจรจาเปดเสรกีารคาสนิคาดานสิง่แวดลอมภายใตองคการการ
คาโลก ประการแรก เปนที่ชัดเจนวาไดเลือกวิธีการจัดทํารายการสินคาดาน
สิ่งแวดลอม (Listed Approach) กําหนดขอบเขตสินคาดานสิ่งแวดลอม และ
ประการทีส่อง การเปล่ียนแปลงการเจรจาเปดเสรกีารคาสนิคาดานสิง่แวดลอม
จากการเจรจาระดับพหุภาคีภายใตองคการการคาโลก ไปเปนการเปดเสรี
การคาสินคาระดับหลายฝายแทน ในประเด็นที่สองนี้ มีความชัดเจนข้ึนเมื่อ
ออสเตรเลยีและรัสเซียเสนอรายการสนิคาดานสิง่แวดลอมของ APEC ตอคณะ
กรรมการวาดวยการคาและสิ่งแวดลอมขององคการการคาโลกเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2555 แมวาสหภาพยุโรปและสวิตเซอรแลนดจะไดรับการตอบ
รับการนําเสนอดังกลาว แตประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เชน โบลิเวีย 
อินเดีย และแอฟริกาใต ไดแสดงความกังวลใจวารายการสินคาดังกลาวจะ
สงผลตอการเจรจาขององคการการคาโลก 

ดังที่ไดกลาวแลววา ปญหาหนึ่งของการจัดทํารายการสินคาดาน
สิ่งแวดลอมคือสินคาดานสิ่งแวดลอมที่เอาไปใชไดหลายอยาง APEC ไดแก
ปญหานี้โดยพิจารณาจาก 2 หลักเกณฑ (1) สัดสวนสินคาดานสิ่งแวดลอมใน
พิกัดภาษีศุลกากรระดับประเภทยอย (HS-6 หลัก) และ (2) ความสําคัญของ
สนิคาดานสิง่แวดลอม (Vossenaar, 2016) ตวัอยางเชน ในพกิดัภาษศีลุกากร
ระดับประเภทยอย หากเปนสินคาดานสิ่งแวดลอมทั้งหมดหรือมี
สินคาดานส่ิงแวดลอมเปนสวนใหญ พิกัดภาษีศุลกากรระดับ
ประเภทยอยทั้งหมดนั้นเปนสินคาดานสิ่งแวดลอม แตถา
หากในพิกัดภาษีศุลกากรระดับประเภทยอย มีสินคา
ดานสิ่งแวดลอมเพียงสวนนอย แตประเทศสมาชิก 
APEC ยังเห็นวา สินคามีความสําคัญตอสาขา
สิง่แวดลอม พิกัดภาษศุีลกากระดับประเภทยอย
ท้ังหมดน้ันก็ยังเปนสินคาด านสิ่งแวดลอม 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ประเทศสมาชิก APEC ตกลงกันไมไดวาพิกัดภาษี
ศุลกากรระดับประเภทยอยทั้งหมดน้ันเปนสินคาดานสิ่งแวดลอมหรือไม ก็
ปลอยใหเปนดุลยพินิจของประเทศสมาชิก APEC เองวา สินคาในพิกัดภาษี
ศุลกากรระดับประเภทยอยนั้นสินคาใดบางยังเปนสินคาดานสิ่งแวดลอม โดย
การจําแนกพิกัดภาษีศุลกากรใหละเอียดยิ่งขึ้นออกเปน 8 หลักหรือ 10 หลัก 
หรือใชวิธี ex-outs คือ การระบุเพียงสินคาบางรายการภายใตพิกัดภาษี
ศุลกากรระดับประเภทยอย

4.2.2 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก 
ความตกลง TPP ไดจัดตั้งคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมระดับ

เจาหนาทีอ่าวโุส ซึง่ประกอบดวยเจาหนาทีร่ะดบัอาวโุสของประเทศสมาชกิ ที่
มอีาํนาจหนาทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิติัตามบทบญัญัตดิานสิง่แวดลอมของความ
ตกลง (Amaral Junior and Mesquita, 2017)

คณะกรรมการชดุนีท้าํหนาทีต่าง ๆ  เชน (1) เปนเวทหีารอืและทบทวน
การปฏิบัติตามบทบัญญัติดานสิ่งแวดลอมของความตกลง (2) จัดทํารายงาน
เสนอตอคณะกรรมการ TPP (TPP Commission) และ (3) เปนเวทหีารอืและ
ทบทวนกิจกรรมตางๆ ความตกลงกําหนดใหคณะกรรมการใชวิธีการฉันทมติ
ในการตดัสินใจ และใหเผยแพรรายงานของคณะกรรมการสูสาธารณะ เวนแต
ไดตกลงกันเปนอยางอื่น 

 ในเรื่องการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ความตกลงกําหนด
ใหคณะกรรมการสิง่แวดลอมระดบัเจาหนาทีอ่าวโุสพจิารณาประเดน็อปุสรรค
ทางการคานอกจากภาษีศุลกากรของสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม 
ประเทศสมาชิกอาจเขาร วมความตกลงการคาสินคาและบริการดาน
สิ่งแวดลอมระดับทวิภาคีหรือระดับหลายฝาย อยางไรก็ตาม ความตกลง TPP
ไมมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการคาสนิคาและบรกิารดานสิง่แวดลอมเปนการเฉพาะ 
แตกําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมปรึกษาหารือประเด็นนี้ตอไป
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4.3 บทวิเคราะห
จากการเจรจาเปดเสรีสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมดังกลาว มีขอ

สังเกตดังนี้

1) ในสวนของการเปดเสรีสินคาดานสิ่งแวดลอม แมวาการเจรจา
ระดับพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกจะไมมีความคืบหนา และการเจรจา
ระดับหลายฝายก็ยังไมมีขอสรุป แตขอบเขตสินคาดานสิ่งแวดลอมท่ีอยูใน
รายการการเจรจานั้นมีเพียงไมกี่รายการ และไมครอบคลุมถึงสินคาท่ีเอื้อ
ประโยชนตอสิ่งแวดลอม (EPPs) ดังนั้น หากพิจารณาจากสาเหตุของการเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมดังที่ไดกลาวไปแลววา ปญหาสิ่งแวดลอมสวนหนึ่งเกิดจาก
ความไมสมบูรณของตลาดจากการผลิตและการบริโภคท่ีทําใหบุคคลอื่น
เดอืดรอน การไมรวมสนิคาEPPsจงึไมเพิม่การใชสนิคาทีส่งผลดตีอสิง่แวดลอม
ไดมากนัก

2) จากรายการยกเลิกภาษีสินคาดานสิ่งแวดลอมท่ีจํากัดดังกลาว 
ประโยชนดานส่ิงแวดลอมจากการลดภาษสีนิคาเหลานีอ้าจมไีมมาก เนือ่งจาก
โครงการดานส่ิงแวดลอมจําเปนตองใชสนิคาประกอบกนัหลายสนิคา ทัง้สนิคา
ดานสิ่งแวดลอมที่อยูในรายการสินคาที่เจรจา และสินคาอื่นที่ไมไดอยูใน
รายการสินคาที่เจรจา (Jacon and Moller, 2017)

3) การเปดเสรกีารคาสนิคาดานสิง่แวดลอมเลง็เหน็วา การยกเลิกการ
เก็บภาษีสินคาดังกลาว จะทําใหมีการใชสินคาดานสิ่งแวดลอมแทนสินคาอื่น
ไดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ภายใตบริบทปจจุบัน ประเทศตางๆ ไดเจรจาจัด
ทาํความตกลงเปดเสรกีารคาระหวางกนัทัง้ระดับทวภิาคแีละระดบัภมูภิาคแลว
จํานวนมาก ดวยเหตุน้ี อัตราภาษีนําเขาท่ีเรียกเก็บจริงกับสินคาดาน
สิ่งแวดลอมตามความตกลงเปดเสรีการคาเหลานั้นอาจตํ่ามากหรือไดยกเลิก
การเก็บภาษีนําเขาไปแลว การเปดเสรีการคาสินคาดานสิ่งแวดลอมที่กําลัง
เจรจากันนี้ อาจไมสงผลใหเปลี่ยนไปใชสินคาดานสิ่งแวดลอมแทนสินคาอื่น
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4) การเจรจาความตกลง EGA ระดับหลายฝาย จํากัดประเด็นการ
เจรจาเฉพาะการลดหรือยกเลิกภาษีนําเขาเทานั้น ท้ังท่ีอุปสรรคทางการคาท่ี
สําคัญของสินคาดานสิ่งแวดลอมเปนอุปสรรคการคานอกจากภาษีนําเขา 
(Fliess and Kim, 2008)

5) ทํานองเดียวกับความตกลง EGA ประเทศตางๆ ไดเปดเสรีการคา
บรกิารไปแลวบางสวน ตามความตกลงเปดเสรกีารคาระดบัทวภิาคแีละระดบั
ภมูภิาค การเปดเสรกีารคาบรกิารตามความตกลง TISA จะเพิม่การเขาถึงตลาด
ไดมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับระดับการเขาถึงตลาดท่ีไดเปดเสรีแลวตาม
ความตกลงเปดเสรีการคาเปนประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม

6) เชนเดียวกับความตกลง EGA การใหบริการดานสิ่งแวดลอม
เปนการใหบริการรวมกับสาขาบริการอื่น โดยเฉพาะสาขาบริการที่เกี่ยวของ
กบับริการดานสิง่แวดลอม การเปดเสรสีาขาบรกิารดานสิง่แวดลอม โดยไมเปด
เสรีสาขาบริการที่เกี่ยวของกับบริการดานสิ่งแวดลอม ประโยชนที่ไดจากการ
เปดเสรีบริการดานสิ่งแวดลอมยอมลดนอยลง (Jacon and Moller, 2017)

7) โครงการหรือกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ตองใชทั้งสินคาดาน
ส่ิงแวดลอมและบริการดานสิ่งแวดลอมประกอบกัน การเจรจาเปดเสรีการ
คาดานส่ิงแวดลอม (EGA) ที่แยกตางหากจากการเปดเสรีบริการดาน
สิ่งแวดลอม (TISA) อาจทําใหการเจรจาขาดการสอดประสานกัน

8) การเปดเสรบีรกิารดานสิง่แวดลอม ตามความตกลง TISA ทีใ่หการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติแบบ Negative List นั้น แมวาจะชวยทําใหการเปดเสรี
การคาบริการดานสิง่แวดลอมเพิม่มากขึน้ แตอาจสงผลตอการออกกฎระเบียบ
ของประเทศสมาชิกในอนาคต หากประเทศสมาชิกไมไดทําขอยกเวนไวกอน 
จากขอจํากัดการออกกฎระเบยีบดังกลาวนี ้ยอมตองพจิารณาใหรอบดาน ดวย
เหตุวาตลาดการบริการมีความลมเหลวหลายประการ ภาครัฐจําเปนตองออก
กฎระเบียบเพื่อกํากับการประกอบการในตลาด
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9) การเปลี่ยนการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาและบริการดาน
สิง่แวดลอมจากภายใตองคการการคาโลก เปนการเจรจาแบบหลายฝายเฉพาะ
ประเทศสมาชิกบางประเทศ แมวาอาจสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประเทศสมาชกิองคการการคาโลกทีม่จีาํนวนมากข้ึนและแตกตางหลากหลาย
กัน การเจรจาเฉพาะบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความเห็นคลายคลึง
กัน อาจชวยทําใหการเจรจามีความคืบหนาไดมากขึ้น แตการเจรจาดังกลาว
ยอมสะทอนถึงประโยชนเฉพาะประเทศที่เขารวมการเจรจา ไมไดคํานึงถึง
ผลกระทบของประเทศสมาชิกองคการการคาโลกประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การเจรจาในสวนของการจัดทํากฎระเบียบ

10) การผนวกความตกลงทีไ่ดจากการเจรจาระดบัหลายฝาย ทัง้ความ
ตกลงสินคาดานสิ่งแวดลอม (EGA) และความตกลงการคาดานบริการ (TISA) 
ใหเปนสวนหนึ่งของความตกลงภายใตองคการการคาโลกไดหรือไม อยางไร 

ในสวนของความตกลง EGA เพื่อไมใหขัดกับหลักการประติบัติเยี่ยง
ชาตทิีไ่ดรบัความอนเุคราะหยิง่แลว มวีธิกีารอยางนอย 2 วธิ ี(Mavroidis and 
Neven, 2019: 7-8; Winslett, 2018) คือ 

วิธีการแรก การขยายผลการเจรจายกเลิกภาษีไปใหประเทศสมาชิก
องคการการคาโลกทั้งหมด 

วิธีการที่สอง ประเทศที่เขารวมเจรจาความตกลง EGA เสนอแกไข
ตารางขอผูกพันตามผลการเจรจาความตกลง EGA ตารางขอผกูพนัทีแ่กไขแลว
จะกลายเปนสวนหนึ่งของความตกลง GATT วิธีการนี้เปนวิธีการเชนเดียวกับ
การผนวกความตกลงวาดวยการคาสนิคาเทคโนโลยสีารสนเทศ (Infromation 
Technology Agreement: ITA) 

ในสวนของความตกลง TISA มีวิธีการอยางนอย 4 วิธี (Peng, 2013, 
Adlung, 2015, Hoekman and Marvoidis, 2015) คือ
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วธิแีรก ใหความตกลง TISA เขาขอยกเวนหลกัการ MFN ตามทีก่าํหนด
ไวในขอ V เร่ืองการรวมกลุมทางดานเศรษฐกจิ ของความตกลง GATS อยางไร
ก็ตาม ความตกลง TISA จะตองเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดเชนกัน เชน 
การเปดเสรกีารคาบรกิารครอบคลมุสาขาบรกิารอยางมาก ไดยกเลกิหรอืไมมี
การเลือกปฏิบัติทั้งหมดเปนอยางมาก และไมเพิ่มอุปสรรคทางการคากับ
ประเทศนอกกลุม การใหสิทธิพิเศษตามความตกลง TISA ระหวางประเทศ
สมาชกิไดรบัยกเวนจากหลกัการ MFNไมตองขยายไปใหประเทศนอกความตกลง 

วิธีที่สอง ประเทศท่ีเขารวมเจรจาความตกลง TISA อาจเลือกยื่นขอ
แกไขตารางขอผูกพนัของตนเองตอองคการการคาโลก ในอดตี ประเทศสมาชิก
องคการการคาโลกประมาณ 20 ประเทศ ไดขอยื่นแกไขตารางขอผูกพัน และ
หากเปนการเพิ่มเติมการเปดเสรีการคาแลว องคการการคาโลกก็อนุญาตให
แกไขตารางขอผูกพันได

วิธีที่สาม ประเทศที่เขารวมเจรจาความตกลง TISA จะตองยื่นขอจัด
ทําพิธีสารแกไขตารางขอผูกพันของตนเองตามความตกลง GATS ใหเปนไป
ตามผลการเจรจาตามความตกลง TISA หากประเทศสมาชิกแกไขตารางขอ
ผูกพันของตนตามความตกลง GATS แลว ผลการเจรจาตามความตกลง TISA 
ก็ขยายไปยังประเทศสมาชิก WTO ประเทศอื่นๆ ตามหลักการ MFN และ
กลายเปนสวนหนึ่งของความตกลง GATS วิธีการนี้ไดเคยใชกับการขยายผล
การเจรจาสาขาบรกิารการเงนิ เมือ่ป 2538 การเคลือ่นยายบุคคลธรรมดา เมือ่
ป 2538 สาขาบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เมื่อป 
2540 และสาขาบริการการเงิน เมื่อป 2540 
อยางไรกต็าม วธีินีม้กัจะทาํเมือ่จาํนวนประเทศที่
เขารวมการเจรจาไดตกลงแกไขตารางขอผูกพัน
เกนิเกณฑทีก่าํหนด (critical mass) การกาํหนด
เกณฑจํานวนประเทศดงักลาวนีม้กัพิจารณาจาก
สัดสวนการคาระหวางประเทศของประเทศทีเ่ขา
รวมการเจรจาวาเกินกวาสดัสวนทีก่าํหนดหรอืไม เ ช  น 
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รอยละ 85 หรือรอยละ 90 การกาํหนดเกณฑจํานวนประเทศท่ีเขารวมดงักลาว
เพื่อแกไขกีดกันไมใหประเทศอื่นมีพฤติกรรม ‘ตีตั๋วฟรี’ (free-riding) กลาว
คือ รอรับประโยชนจากผลการเจรจาของประเทศอื่นตามหลักการ MFN โดย
มิไดผูกพันกาเปดเสรีการคาบริการเพิ่มเติม 

วิธีที่สี่ การเลือกผนวกความตกลง TISA ใหเปนความตกลงหลายฝาย 
(Plurilateral Agreement) ภายใตองคการการคาโลก ประเทศท่ีเขารวมเจรจา
ความตกลง TISA อาจเสนอตอองคการการคาโลกเพ่ือใหความตกลง TISA เปน
ความตกลงหลายฝายภายใตองคการการคาโลก ขอ X:9 ของความตกลง WTO65 
กําหนดใหการผนวกความตกลงหลายฝายนั้นจะตองมีมติแบบฉันทมติ 
(consensus) ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิก WTO ประเทศอื่นๆ ที่ไมไดเขารวม
การเจรจาความตกลง TISA ดวยตามแนวทางนี้ ความตกลง TISA จะผูกพัน
เฉพาะประเทศสมาชิกเทานั้น ไมไดผูกพันประเทศอื่นๆ ที่ไมไดเปนสมาชิก
ความตกลง อยางไรก็ตาม หากความตกลง TISA เปนความตกลงหลายฝาย
ภายใตองคการการคาโลกแลว ประเทศสมาชิกความตกลง TISA ยังสามารถ
ไดรบัประโยชนจากการใชกระบวนการระงบัขอพพิาทขององคการการคาโลก
ได ในปจจุบัน ความตกลงหลายฝายภายใตองคการการคาโลกที่มีผลใชบังคับ
มี 2 ความตกลงคือ ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Agreement 
on Government Procurement) และความตกลงวาดวยการคาอากาศยาน
พลเรือน (Agreement on Trade in Civil Aircraft) 

4.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายกรณีประเทศไทย
ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลก ไดเขารวมเจรจาเปดเสรี

สินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมภายใตองคการการคาโลก แตไมไดเขารวม
การเจรจาเปดเสรสีนิคาและบรกิารดงักลาวในระดบัหลายฝาย ทัง้ความตกลง
สินคาดานสิ่งแวดลอม (EGA) และความตกลงการคาดานบริการ (TISA) แมวา
ความตกลงระดับหลายฝายดังกลาวยังอยูระหวางการเจรจา แตคาดหมาย

65 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
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วาการเปดเสรีการคาสินคาดานบริการครอบคลุมสินคาจํานวนไมมาก 
ไมครอบคลุมสินคาที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม (EPPs) มากนัก อีกทั้ง ไทย
ไดมีความตกลงเปดเสรีการคาสินคาหลายฉบับทั้งความตกลงระหวางไทยกับ
ประเทศคูเจรจา เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย และระหวางอาเซียนกับประเทศคู
เจรจาตางๆ คาดวาสนิคาดานสิง่แวดลอมเปนรายการสนิคาภายใตความตกลง
เปดเสรีดังกลาวแลว ดวยเหตุนี้ ความตกลงสินคาดานสิ่งแวดลอมอาจสงผลก
ระทบตอไทยไมมากนัก ท้ังนี้  ประเด็นเรื่องการลดภาษีนําเข าสินคา
สิ่งแวดลอมยังตองมีการศึกษาโดยละเอียดตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไทยยัง
ไมมีความตกลงเปดเสรีการคากับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเปน
ประเทศคูคาที่สําคัญและเปนประเทศที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
สินคาดานสิ่งแวดลอมจํานวนมาก 

ในสวนของการเปดเสรีการคาบริการดานส่ิงแวดลอม แมวาไทยจะได
เปดเสรีการคาบริการหลายสาขาและอาจรวมถึงสาขาบริการดานสิ่งแวดลอม
ตามความตกลงเปดเสรีการคาตางๆ แลวก็ตาม แตจากรางความตกลง TISA 
และภาคผนวกวาดวยสาขาบริการดานสิง่แวดลอมทีเ่ผยแพรออกมา จะเห็นได
วา รางความตกลงและภาคผนวกดังกลาว ไดเลือกใชวิธีการเปดเสรีการคา
บริการในสวนของการใหการประติบัติเยี่ยงคนชาติแบบ Negative List 
การเปดเสรีการคาแบบนี ้ไมเพยีงขยายขอบเขตการเปดเสรกีารคาบรกิารอยาง
กวางขวาง แตยังจํากัดพื้นที่ทางนโยบายในการกํากับดูแลสาขาการบริการ 
ซึ่งเปนสาขาการผลิตที่มักมีความลมเหลวของตลาดเกิดขึ้น อีกทั้งภาคผนวก
วาดวยสาขาบริการดานสิ่งแวดลอม ยังกําหนดกฎระเบียบที่เขมงวดมากกวา
การเปดเสรสีาขาบรกิารอืน่ ดวยเหตุนี ้แมวาไทยยงัไมเขารวมการเจรจาความ
ตกลง TISA และยังไมแนชัดวา ประเทศที่เจรจาความตกลงดังกลาวจะผนวก
ความตกลง TISA เขากับความตกลง GATS ไดหรือไมอยางไร ไทยควรติดตาม
ความคบืหนาการเจรจาอยางใกลชิด เพ่ือเตรยีมดําเนินการตางๆ ท่ีจาํเปนตอไป 
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ในฐานะท่ีไทยเปนประธานอาเซยีน (ป 2562) ไทยควรแสดงบทบาทนาํ 
หารือกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่เตรยีมตัว อาจรวมถงึการเขาไปมสีวนรวม
ในการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมในระดับหลาย
ฝายดังกลาว เพื่อแสดงถึงขอกังวลและรักษาประโยชนของไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนตอไป 

5.	บทสรุป

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญเพิ่มมากขึ้น เอกสารนี้ไดทบทวน
แงมุมทางดานเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม ท้ังคําอธิบายสาเหตุ
ปญหาสิ่งแวดลอมจากการผลิตและการบริโภคที่สงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน 
ความสมัพนัธระหวางการคาระหวางประเทศกบัสิง่แวดลอม และแนวทางการ
แกไขปญหาส่ิงแวดลอม จากการแกไขปญหาสนิคาสาธารณะและการทาํความ
ตกลงระหวางประเทศ อีกทั้งไดสรุปความตกลงการคาที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมทั้งระดับพหุภาคีและระดับหลายฝายโดยสังเขป

ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมหนึ่งคือ ความ
ตกลงวาดวยสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ที่ผานมา ประเทศสมาชิก
องคการการคาโลกไดเจรจาเปดเสรีการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม 
ดวยเหตุวาการเปดเสรีสินคาและบริการดังกลาวจะชวยทําใหการเปดเสรีการ
คาสอดประสานกับการแกปญหาสิ่งแวดลอม การเปดเสรีการคาและบริการ
ดานสิง่แวดลอมจะชวยใหมกีารเคลือ่นยายสนิคา บรกิาร และเทคโนโลยทีีช่วย
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาจะไดเริ่มการเจรจาใน
ระดับพหุภาคีภายใตองคการการคาโลก แตการเจรจาดังกลาวลาชา ทําให
ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกสวนหนึ่งหันไปเจรจาในระดับหลายฝาย
แทน ทัง้สวนของความตกลงสนิคาดานสิง่แวดลอม (EGA) และความตกลงการ
คาดานบริการ (TISA) 
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ภายใตกระแสการเปดเสรีการคาระดับทวิภาคีและภูมิภาคที่เพ่ิม
มากขึ้น การเจรจาเปดเสรีการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมอาจ
สงผลกระทบตอการคานอยกวาทีค่าดหมายไว เนือ่งจากสนิคาและบรกิารดาน
ส่ิงแวดลอมบางสวนไดเปดเสรตีามความตกลงเปดเสรกีารคาระดบัทวภิาคแีละ
ระดับภูมิภาคแลว อยางไรก็ตาม ในกรณีประเทศไทย ยังคงตองศึกษา
ผลกระทบของความตกลงเปดเสรีการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม 
เพิ่มเติมโดยละเอียดตอไป อาทิ การเปดเสรีตามความตกลงสินคาดาน
สิ่งแวดลอม (EGA) และความตกลงการคาดานบริการ (TISA) จะชวยใหมีการ
ใชสินคาและบริการในความตกลงเพิม่มากขึน้หรอืไม มากนอยเพยีงใด ภายใต
บริบทการเปดเสรีตามความตกลงเขตการคาเสรีฉบับตางๆ ที่ไทยเปนสมาชิก 
การเปดเสรีความตกลง EGA และ TISA สงเสริมใหผูประกอบการไทยเขาถึง
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอมดวยตนทนุทีล่ดลงหรอืไม มากนอยเพยีงใด และการเปด
เสรคีวามตกลง EGA และ TISA นัน้ชวยลดผลกระทบดานสิง่แวดลอมจากการ
บริโภคหรือไม มากนอยเพียงใด 
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